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 طابض نم ةمبرأ عم ةرهاقلاب ترياثوب فحتم سسؤم كب ودرالج لراش
 كيسكملاب ةيرصملا ةينادوسلا ةطروأالا

 ىزاجح كب ملاص ماقمئاقلاو كب ودرايلج لراش لوألا فصلا . راسيلا ىلإ نيدلا نم

 ىدنفا نو جرف غاصلاو ىدنا يعن سيردا ىئابزويلا  ىناسلا فصلا
 ىدتا لاس هللا دبع ىثابكبلا ّ





 مرير

 اسنرف اياعر نم ريثك ةلماءم كيسكملا ةموكحح تءاسأ

 اهلع ام ءافوب اهل مهئبلاطم رثأ ىلع مهلاومأ تبهتو اينابساو ارتلجتاو

 ٠ برحلا هذه رهاظلا ببسلا كلذ ناكف . نويدلا نم مهل

 ىف كلاثا نويلبات هرسي ناك ىذلا ضرغلا نإ لاو

 سيسأت وه امنإ برحلا هذه ءارو رم هيلإ ىريو هسفن ةرارق

 دوسجو كلذب :.رسضيل كيسكملا 2 ةيكيلوثاك ةيكلم ةموكحح

 . ةيكيرمالا ةدحتملا تابالولا ذوفن عم دالبلا هذه ىف نزاوتلا

 مادختسا ىلع ةينلا ثالثا تاموكححلا هذه تدقع دقو

 ةلخ اهنم لك تبجوو اهاياعر بلاطم ىلع لوصحلل ةحلسملا ةوقلا

 نيب بد نأ فالدلا ثيل ل نكلو م ١م١5 ةنس ىف كيسكملا ىلا

 ىف كيسكملا نم اههدوتج ايئايساو ارتاجمنا تبحسف لودلا هذه

 برحلا هذه ءايعأب اهدحو اسنرف تماقو م ١49 ةتس ليربا

 ىمست اهداهوو . داهوو لابج ىلا مسقتت كيدكملا ضرأو

 ابخاتمو . ةيرحبلا اهلحاوس ىلع ةمقاو ىهو ةرالا ىضارألا

 تفتويروألا هب ماقأ اذاو ايراتتسدلاو ءارفصلا ىجلا هيف رشتنت ليبو

 ةناصحب نوزاتميف جونزلا امأ . اعيرذ اكتف ضارالا هذه مهب تك

 ركاسع اهف اسنرف تمدختسا اذهلو نيضرملا نينه دض ةيعيبط



0000 

 . اهتارمعتسم نم ةصاخ برحلا هذمل مهتدنج مهنم

 اشاب ديعس وجري نأ ثلاثا نويلبان ركحفب رضطغخو

 . نينادوسلا دونجلا نم ىالأب هدم فنرأ نيملا كلذ ىف رصم ىلاو

 نم ةفلؤم ةطروأ ىوس لسرب مل هنأ ريغ هءاجر اشاب ديعس لبقق

 ءركسعو طاخ قفو طابق نبي ايدتنا عم

 ىالأ نم ىهو تاكولي ةلدحزأ نم ةنوكم ةظروألا هذهو

 .ره كيسكللا برح ىف تكرتشا دقو . رشع عساتلا ةاشملا

 ىف هب تماقام نيبن سمت اهو . م 1مك1/ ماع ىلا م زمجم ماع

 : ةديجملا لابعألا نم نينسلا هذه

 م 15+ ماع

 نيسال ةيسنرفلا ةلاقتلا تعلقأ م 0م ةنس رياش مل ىف

 نولوطب ةرام ةيردنكسالا رم ةطر وألا هذه (1آ1ه 5كمع)

 .كيسكملا ىف ةضرف ريك أ ىهو زورك اريف ىلا ام تلصو تح

 رفسلا ءانأ ىف اهنم تام دقو.. اموي عال رفس دعب رايق مم ىف

 هلكوو ىدتقا دم هللا ةريج ىشابكلا ةدايقب تناكو .دونج ةعبس

 . ىدتفا ساملا دمع ىثايزويلا

 سالم تاذ تناك اهنأ اهنع ةيسنرفلا ريرافقتلا ىف ءاجو

 باحيإ ريشي ىركسع دادعتساو ةقينأ ةئيهو ديج حالسو ةنسح



 تحاق تح

 ةحلسأ نع فلتخي نراك مهحالس نأ الإ . اهاري نم لك

 ةريخذلا ةبج نم ليقارعو بعاتم كلذ نع مجتف ةيسنرفلا ذونجلا
 مهتحلسأ تعدوأو ةيسنرف ةحلسأ مهلع ةيسنرفلا ةدايقلا تعزوف

 مافتلا نأ ا, رصم ىلا مبعو جر دنع مهلإ اهتداعأ مث نزاخنلا ىف

 « ةيسنرفلا ةفغللا اهدارفأ لبجل ًارذصعتم ناك مآلا ءىداب ىف ابعم

 اوناك نبذلا نييرئازجلا دوتجلا ضعب ماد ختسا ىلا ةلاحلا تعدف

 ةيسنرفلا دو جلا رئاس نيبو مهني ةمجرتلل كيسكملا برح ىف مهعم

 . مهتافكو مهئيلمأ نم ةدافتسالاو مهئاجايتحا ةفرعم كلذي نكمأف كانه

 مهتعاجشل انيلَجأَو مدخلا مظعأب ةطروالا هذه دونج ماقو

 ىف مهيلع ليوعتلا نكمأ كلذيو راتلا برضو ةبامرلا ىف مهعاربو

 تاراغ اودصف ابف ماقملا عيطتستال ةيسنرفلا دونجلا تناك ىلا عقاوملا

 ىلع تاراغلا نشتو رايدلا هذه لالخ سوي تناك ىلا تاباصعلا

 .٠ سرحلا نم ليلق ا ىلا رفاخملا لعو ةريخذلاو ةنوؤملا لفاوق

 . ىنرفلا ماظنلا ىلع تبتر لمعلا ةطروآلا هذه ةرشابم لبقو |

 ًارارق ةلملا دئاق لاراجلا ردصأ م ؛م3م ةنس سرام ١١ فو

 رسخت ًارارق ردصأ هنيع خيراتلا ىفو . لمعلا ماسقأ عيمج بيترتب

 اهدارفأ ضعب ةيقرتو طابضلا نم ةطرواآلا صقني نراك ام ليككتب
 ضرعتل ر١ ىلا تافقرثلا هذه تلسرأو . صقنلا اذه اودسيل

 س: ىهاهو اهرارقال ليعامسا ويدخلا ومسلا بحاص ىلع
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 غاصلا ةبتر ىلا ىدنفا ساملا دمحم ىئايزوللا ةيقرت

 ىئابزويلا ١ ه » دحأ نيسح لوألا مزالملا ه

 لوألا مزالملا ١» هد 0 ىزازع جوف ىناثلا 0 0

 0 »ااه ده ىزاجح حلاصو ناملس دي نيشيواجشأبلا 0

 00 0 0 ىيزلا جحر شب واحلا اي

 1 ىلع دمحو دمج دوفلاو ىف ليلخ ةيشيواجلا ه
 ىناتلا 0 هو ١

 ىموم نمحرلا دبعو

 تضرعو رصم ىلإ تاقرتلا هذه تدرو ام دعو

 ةراظن ىلإ ويدخلا نراويدلا اهداعأو اهرقأ ويدخلا ومش ىلع

 ه )9م ةنس ىلوآلا ىدنامج + خيراتب ةيرصملا ةيداجلا

 : ىتألا بوتكملا ابعمو م 184 ةنس ريوتكا م

 صقتلا غارف دسل اكيسكمب اوقرت نيذلا طابضلا ه

 ةلسرملا ةيرصملا ةنادوسلا ركاسعلا طابض نيب ثدح ىذلا

 ىثابزويو ىساغأ لو قةغاص مهو اكيسكم ىلإ قباسلا دمعلا ىف

 اوسقلا مهنأ الإ كانه تمت دق مهتيقرت تناك ناو نيمزالم ةبنامثو

 ةيويدخلا ةرضحلا ىلع مالا ضرع مهنم ةلسسرمم ةضيرعب
 ةسيخفلا ةرضحلا لع مهرمأ ضرع ىدلو داتعالاب ابفيرشتل

 . اهدقتو كلذل ةمزاللا ضئارعلا زيبجتب ايوفش آلا ردص

 دراولا فشكلاو ةيرعلا مهضيرع لسزن هيلع ءانو



 ع ١

 6 مزاللا ءارجال مهئامسأو مهين رت ناب ابعم

 جيراتب باطخلا اذه لع ةيدابجلا ةرالظن تدرو

 م 184 هنس ريوتكا ٠١  ه زامو ةنم ىلوآلا ىدامجج و

 قباسلا ةيرصملا ةينادوسلا ركاسعلا طابض نأ امب د

 ىساغأ لوقغاص اوصقن اكيسكم ىلإ ىضاملا دهلا ىف مهلاسرا

 نيرخآ ةيقرت مث دق ناك ناو هناف نيمزالم ةنامثو ىئابزوبو

 ةرضحلا ىلع آلا ضرع لسجأل هنا الإ كانه مبنم الدب

 ميظنتل انيل] رداصلا غيلبتلل اقبط دامتعالاب ابفيرشتل هيويدخلا

 حضتا 15 ةينسلا ةدسلا ىلإ افههاسرال كلذ ةمزاللا ضئئارعلا

 ىلوآلا ىدامج اب خيراق متداعس نم دراولا باطخلا . .رم كلذ

 هب قفرملا 1" ةرمك م 1454 ةنس ربوتكا ما ه 9١م١ ةنس

 مت دق « نيروكذملا طايضلا ءاممأ فاي هب حضوملا فشكلا

 تابجلا نم ترقأو لوصألا بسح ةمزاللا ضئارعلا ريرحت

 ةرضحح- 1 .رم ىلاعلا نامرفلاب ةسنيزم مكتداعس لإ تلسرأو ةصتخ ا

 1 مدعتلا ىلو

 بترلا كلت اوزاح نيروكذملا طايضلا نآل ارظنو

 ةنس سرام ١) - ه )»و ةندس نراضمر 8١ خيرات نم

 لجألف فشكللاا ىلع عالسطالا نم كلذ ملع كم زمت#



 جالجاج

 خيراتلا نم تايترملاو بترلا ىلا مهيقرت دا-عال مزاللا .ارجا

 دامعال مزاللا انرجأ دق انيلا ردامصلا الا ىضتقك روك ذملا

 . « رخذ اهب اراعشا اذه ررح ىلعللو . كلذ

 ةروكذملا ةراظتلا كلذ دعب ىويدخلا ناويدلا باجأو

 ب ىنألا باوجلاب

 ىدامج و خيراتب ةدراولا ةيداهجلا ناويد ةدافا نم لع ه

 بنرأ .٠ ةرمت م ١1م6 ةنس ربوتكا ٠١  ه ؟مو ةنس لوألا

 ةيناملاو ىشابزويلاو ىساغأ لو قةغاصلاب ةصاخلا ة.ةقرثلا ضئارع

 طابض ى1نرم نيصقاتلا لحم اواحيل مهيقرت قباسلا نيمزالملا

 تضرع اكسكم ىلإ لوألا دمعلا ىف ةلسرملا ةينادوسلا رك اسعلا

 ىلإ تلسرأ دقو اهلع تقفاوو ةيويدخلا ةرضملا ىلع

 . « ملعلل اذهو اكيسكم

 تردص ىتح كيسكملا دالبب رقتست ةطروألا تداك امو

 نيكسكملا نم نيعوطتلا قرفو ةيبنجألا بئاتكللو امل ماوألا

 نيذلا صوصللا مز نم ةرالا ضارآلا ريبطتب نييسنرسفا

 . ًاداسف ابف نوثيعي اوناك

 ةندملا فو ( منعما2 ) اليو ةنئيدم ترصوح املو

 ةنس. وبام 17 ىلا رياربق 7م نم .كيسكملا ندم نم ةيمهألا ىف ةيناشلا

 طباض و.. و الارتج مج اهتماح نم لستساو تطقس ثيح م 85



 تح 8 ث

 تالصاوملاب ظافتالا مزاللا نم ناك ءىدنج فلأ 9م و

 لحاسلا نيب ابعطق ًاماود نولواح نويكسكملا ناك ىلا
 . ةنئيدملا هذهو

 ةنايص تاوق متأ ةيرصملا ةينادوسلا ةطروألا تناكف

 ىف ماعلا دئاقلا لاق ىتح ةراحلا ىضارالا ىف تالصاوملا

 الإ ممنأشب هيدي اه هيد سيل نأ اهدونج #رع زوارق
 . هوجولا لك نم ءانثلاو ءارطالا

 اليوي ىف رسآلا ف اومصقو نيذلا نم مسق مدختسا مث

 تككويكسك ١ مهججزي م اريثك ناكو ديدحلا هللا لآ تف 3 ف

 ةطروأآلا ._.رم كولب فصنو كولب فيلكت ىلإ ةلاحلا تعدف

 ةافوب ةيرصملا ةطروألا تع م ١1م8 ةنس وبام ىفو

 ىلا, هّتاصإ رثأ ىلع ىدقا دم هللا ةريج ىئابكبلا اهدئاق

 نأ دعب ىدنفأ ساما دم غاصلا امل ىاثلا دئاقلا هفلخت ءارفصلا

 . ىثابكبلا ةبتر ملم

 . علا دنع ىمأ ةنر ميظعلا طباضلا اذه ةافول ناكو

 نم ريك بناج ىلع نراك هنأ هل ةيسنرفلا ةطلسلا نيبأت ىف ءاجو

 امرتع فراك هناو « ةردان ةيركع تافصب ىلحتلاو قالخألا ةثامد



 د وهال

 لكلا هجولا ىلع هتايجاوب هماقو نسحلا هكواسل عيمبا نم

 . تايلوئملا نم هقتاع ىلع ام هريدقتو

 تاطلسلا اهتسرأ اكنرف هروب هتككرت ةميق تغلبو

 غلبم عم هتثرو ىلإ اببلستل ةيرصملا ةموك لا ىلإ دعب امف ةيسنرفلا

 . مهل اهنم ةحتملا ليس لع كنرف ه..

 داسفو ةراحخلا ىضارآلا ةماغو رادقم ءرملا كرسو

 ةيئادوسلا ةطروآلا دونج ةِنب ةناتم عم هنأ ملع اذإ اهخانم

 مبسفنأ نييكسكملا نم رثكحأ وجلا كلذ ةماخول اهئمواقمو ةيرصملا

 ىلع اضيرم 40 نم لقأ اهنم كولب لك ىف دجوي ال فتاك
 . تانكشلا ف 1١ و قشتسملا ىف م. - ماودلا

 ةطروآلا ددع عومجم رظنلاب ةريبك ةبسنلا هذه نأ عمو

 ةيسنرفلا شويجلا قرف ىضرم ددع ةبسنب اهتراقم دنع هنأ الإ
 . ريثكب اهنم لفأ اهدجت ىرخآلا

 ةمصاع وكيسكم ةنيده ةينرفلا شويجلا تلتحا املو
 ةضبق ىف ىتلا ندملا ةفك ىف ةرهاب تالافتحا تميقأ كيسكملا

 . شوبجلا هذفه

 هرضطح سادق زوركاريث ىف مق م 1١85 ةنس هينوي "| ىفو

 .ةينداملاو ةيركسعلا تاطلسلا عسيمج هيف تلثمو ماعلا دئاقلا

 . تافيرشتلا ماب مايقلا ةيرصملا ةيننادوسلا ةطروآلا ىلإ دبف



 5 0 5-85 0 1١

 . ةئيدملا نيدام ريكأ ىف تضرعتسا لافتحالا ءاهتا دعبو

 ىلع ( ؟ه,هرب ) هيروف لاشراللا ماعلا دئاقلا فتو املو

 صاف . كلذ ىلع اهأفاك عئاقو ةدع ف ةطروألا هذه هب تماقام

 دونجلا ةبيتك مهنم فلؤت نرأ م 1850 ةنس ريمتبس 5م ىف

 غلبو ةيبتكلا هذه مهنم تفلأف . ( رفن ىجنرب ) نومسي نيذلا

 اهدارفأ نم درف لك حفف رمأو . ةطروألا ددع عبر اهددع

 تاراشب اوزيمي نأو (ايرقت 4-2+) ايموي اهتنس 8
 امظع ارثأ لمعلا اذه ثدحأف . مهتعرذأ ىلع عضوت ءارفص

 ةدايقلا ةيانع ٍيمظع ىلع لدو ميطا بض سوفت ىفو مهسوفن ىف
 . مهتاقحتساو مهترادجل اهريدقتو مهب ةيسنرفلا

 ماعلا دئاقلا ىلإ هلسرأ ىذلا هريرقت ىف زوركاريث دئاق بتكو

 ل: هبيرمهام م )م50 ةنس ربوتكأ » ىف تبشن ةصقاو نع

 نييرصملا نيينادوسلا سوّور لاتتقلا اذه للك دقل ه

 راثلاب اولابي مل مهناف رضغفلا ليلاكأ ىمسأب هئابعأب اوماق نيذلا

 ددمعلا ىف نوديزي مهو مهودرو ءادعألا _.رم ميلع ةبصنملا

 . « نيروحدم مهماقعأ ىلع تارم عست مهلع

 اهرامغ ةطروآلا هذه تضاخ ىتلا عئاقولا ددع غلي دقو

 . اين م ومحع ماع ىف



 م 1454 ماع

 نرمم ةطروآلا تايفو تيصحأ ماعلا اذه لئاوأ ىف

 ددعلا انمه ةافو بيسو . ه7 تغلبف رصم نم اهرفس نيح

 ةلزع هبش ىف تناك كيسكملا ىلإ تلصو امدنع هنأ اهنم ريبكلا
 ماظن فنزاكو . مهتاداعو مهاوذأو اهدو بج ةغل سانلا لبجل

 اصوصخ مه ةففاك ريغ تناك اك ماري ام ريغ ىلع مهنيذغأ

 . اهنودبكتي اوناك ىلا بعاتملاو قاشملا عم

 مث ةيفنفت رثكأ امامط مهلإ اومدقي نأ ةلاخلا تعدف

 م 1414 ةنس تءاج ىنح ائيثف ائيش نسحتلا ىف لاوحألا تجردت

 : ملاطلا نسحب ةرشم

 ىلا زوركحاريث دئاق بتك م )م54 ةنس ليربأ 38 فو

 : لوقي مهنأش ىف ماعلا دئاقلا

 ىلع مهرب اكلسم نويرصملا نوينادوسلا كلس دقل ٠

 اويلو ةفعاضم افاعضأ مهددع ىلع وبري اددع اولتاقف مهئلوطب

 . , ةعاجشلا ىف ةيماسلا ةجردلا نم لبق نم هوغلب امب نيظفتحم

 هربرقت ىف ماملا دئاقلا بتك م 1814 ةئس ويلوي ١١ ىفو

 اذه ىف هاحر تراد لاقق بقع ةسنرفلا ةيرحلا ةرازو ىلا

 : هبرعم ام خيراتلا



  مهسوفن حمست ال نيذلا نييرصملا نييئنادوسلا ءالؤه نإ

 قايح ىقرأ مل ناو لتتلا ىف اوفرسا دق ايح ريسآلا قبب نأ

 مهتسامح عراضت ةسامح ىفو قيع نوكس نيب بشن الاقق اقلطم

 لهذت متأارج تناكو ملكت ىلا ىه اهدحو مهنيعأ تنك دقق

 . « ادوسأ لب ادونج اوناك ام مهناكل ىتح بابلألا ريحتو لوقعلا

 : مؤاعسأ ةينآلا صاخثالا ركذلاب مهنم روكذملا لاشراملا صخو

 ةيشيواجلاو ىيزلا جرف مزال لاو دما نيسح ىثايزويلا

 هللا دبع جاحلا ىئانالاو ىروصاندلا ناجرممو تاحرف ديدح

 . ىثاك نادوس وكوك ىدنجلاو هشاب نيسح

 بمع تتشنت نأ نودي ةقأب ودعلا عومج تلظ دقو

 اورحد مهنكلو هنم 5 ف رخآ لاتق لع اومدقأو ةمهقاولا هذه

 : هريرقت ىف دئاقلا هلاق ام كاهو

 للم ركذيال ..:. نه ءامدقلا دونا نس سيلو 4 ةدحاو ةعاس

 © باعالاو رايك الاب زوفلا اذه

 2 ىزازع جرف مزالملا 5 ءامسأب هرب رمت ف هون دقو

 ىشئثانالاو 0 ىروصاندلا .:راجرمو تاحرف دب دح ةيشاواجلاو

 . ىثاك نادوس وكوك ىدنجلاو « هشاب نيس هللا دبع جاحلا



 ايركسع اماسو هشاب نيسح هللا دمع ىثانالا حاشمو

 بيصأ ىذلا قيمعلا حرجلاو ةمقاولا هذه ىف اهادبأ ىلا هتلاسبل

 هتيقدنب ( ةكنس ) ةبرحت هنعطلو ٠ مهلع زبجأ نيذلا لتقلا ددعو هب

 . ةينثتم ريغ هعارذو اهب هعفر هب تيشن ايلف اكسكم ايدنج

 . ةطروالا دونج لاثمأ ةتس ةكرعملا هذه ىف ءادعألا ددع ناكو

 طباضلا نم ريرقت ةيرصملا ةيدابجلا ةراظن ىلا درو دقو

 « ةيرصملا ةطروالا ىلع فارشالاب فلكملا 5ءعمد« نوجيس ىننرفلا

 ناويدلا ىلا اميهئكسرأف ىدقا سالا دم غاصلا نم رختو

 د ه 118١ ةنس ىلوالا ىداج ١٠١ ىف خرؤوم باطخ عم ىويدخلا

 : هصن اذهو ويدخلا ومس ىلا امبعفرل 184 ةنس ربوتكأ 5

 طباضلا نوجيس ويسم ىنرفلا طباضلا انيلإ لسرأ ه

 اكيسكحمب ةيرصملا ةينادوسللا ركاسعلا ىلع رومأملا

 مسر عه ةيويدخلا ةرضحلا مسرب ةيسنرفلا ةغللاب اريرفقتو ةضيرع

 السرأ اجرت نرأ دمعبو ( ىنمريا دورو ) ( زاغوب ) قيضم

 . امهتومضم نولعت امهيلع عالطالا ىدلف . متداعس ىلا لصآللا عم

 ةيموي فشك ةطروألا ىماغا لوقغاص ةدافا عم درو اضيأو

 ةتمو ةثاعبرأ وهو لسرأ ىتلا ددعلا نم قابلا نأ هب نيبم

 نوسمخ ىفوت ثيح نوعبسو ةيناممو ةئامئالث وه () اسفن نومبرأو

 ةطروالا لوصو لبق قيرطلا ىف اوفوت نيدلا ةعبسلا دونجلا ددعلا اذه ىف عاري مل- ()
 . كيكللا ىلا



 ع ١ مح

 اوفوت ةرشعو ١هإلو ةس توت ةباغل دونجلا ءالؤه ..رم

 ةياغل برحلا ىف اوفوت ةعبرأو هدومرب < ةياغل ىضاملا ماعلا ىف

 ملعلل هربرت ىضتقاف نيتسو ةينامت نيفوتملا ةلج نوكيف بيبا 8
 5 ركذ اع راعشا اذهو ةئسلا باتعالا ىلع هضرعو

 خرؤملا ىتالا باطخلاب ةيدابجلا ةراظن ىويدخلا ناويدلا باجأو

 : م1854 ةنس ريوتكا 0١ - هرم ةنس ىلوآلا ىدامج م. ىف

 ىلوآلا ىدامجج 6 براتب مكنم دراولا باطخلا ىلع تعلطأ د

 94 ةرمب م1854 ةلس ربوتكا و4  هاوومجإ) ةنس

 طباضلا بانج رم ميل لسرملا مسرلاو ريرقتلا ىلعو

 ةيرصملا ةينادوسلا ة طروألاب صاخلا _فزوجيس وعدملا ىضرفلا

 اهبلع عالطالل انيلإ تلسرأ ىلا اهنجرت ىلعو اكيسكمب ىتل
 ىساغا لوقغاص نم دراولا ةيمويلا فشك لع تعلطا ىتا اي

 ةلسرملا ركاسعلا نرم اوفوت نيذلا ددعب ةروكذملا ةطروألا

 نيعبرأو ةتسو ةئاعبرأ عوضخب نم اسفن نروتسو ةينامت وهو

 مكنم اوررخ . :نوعيسو ةينامتو ةئامالث وه كلذ دعب قابلا نأو

 مكضرع ىدل مكنأ هوفرعو هيلإ راما رومألل ركشت باوج

 . انحايتراو اناضر انربظأ انيلع هريرقت

 تالئاع اوكرتو اوفوت نيذلا ركاسعلاو طابضلا امأ

 نيناوقلل اقط مل شاعم بيترت ريصيف انه ناتي ادالوأو
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 . هذيفتتب عارسالل كلذ ائةدارإ تضتقا اك ةنيعرملا لوصألاو

 ريص دقو ايناث مكل اهتداعإ راص اهومتلسرأ ىلا قاروآلاو

 . « مزايام ءارجال كل بتكو اذه انرمأ

 ليعامسا ويدقخلا ومس ىلإ ةطروالا _:رادنموق بتكو

 هومس لع اللف . اهرامت تضاخ ىثلا ةديدعلا كراململاب اريرقت

 ةعاجشلا مم هب تزاتما امو ىركسعلا دمجلا نم هتزرحأ ام

 ىلوآلا ىدامج م# ىف لسرأو اهنع ماتلا هاضر نلعأ مادقألاو

 غاصلا اهدئاق ىلإ م )م54 ةس ريوتكا م4  هووجو ةنس
 : ىتنألا باتكلا ىدنفا ساملا دمت

 كيسكملاب ةينادوسلا ةطروالا ليكو ىدتنا سأملا در لإ 0

 رابخألا ىلع ةيوتحلا متضيرع انعماسم ىلع تضرع دق

 ةيرصملا ةينادوسلا ةطروآلا طابض نمو مكنم تاصح ىلا

 هومتيدبأ امو , مكلباق نم مامأ برحلا ىف مادقألاو تابثلا نم

 ةلودلا نم ملا تافتلالا هب هجوت امو « ةرابلاو ةعاجشلا نم

 ثيح متم ربظ امل حايترالا ةياغ انحتدا دقلو . ةيسنرفلا

 ةيرصملا ةموكحلا نم هيلع ملصح ىذلا فرشلا ىلع متظفاح

 ىلع دحلاو ءانثلا ليج طابضلا نم عم نمو متأ متبجوتساو

 مداهتجاو مكطاشن دايدزا لوصح اتلامآ ىصقأو . مكنم 1ديام

 بانج نم ردصت ىتلا تايبنتلاو رماوالل كةايقناو ملاثما عم
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 امنإ انرورس لوصح نرأ ثيح ىبنرفلا شيجلا دئاق لارامجلا

 ةيسنرفلا ةلودلا رورسو هيلإ رامثملا لارنجلا رورس لوصحب نوكي
 ىلا ةديكصألا ةدوملا ناف . متاكرحو ملاغفأ لك نمو مكنم

 نسح بجوتست ايهلإ] راشللا ةلودلاو ةيرممملا ةموكحلا نيب

 فرط نم نروثوعبم منأ امبو . ةقداصلا ةنواعملاو ةلماحملا

 لوصحلال مرادقاو كعسو ىف ام لذب مكمذاف ةيرصملا ةموكحلا

 ماسقخ دنع ىلاعت هللا ءاش نإو . مهحايترا ديزمو ماضر ىلع

 ةروكسملا متامدخل انيدل نوكي رصم ىلإ مكتدوعو مكتيرومأم
 داجالاو قدصلا كلا سم كلس نمو . لوبقلاو عقولا نسح

 ضئارع ىلع انمماوأ تردص دقو . لومأللا اف ه غولب هرسي

 مكيلإ ةلسرم ىهه اهو نيصقانلا نم الدب اوقرت نيذلا طابضلا

 نسحل انركش اعيمج مهغيلتت عم اهحاص ىلإ ةضيرع لك اويلستل

 .  هرادصا مزلام اذهو . مهقدص

 تضاخ دق ةيرصملا ةطروآلا تناك م 1414 ماع ءانثأ ىفو

 5 ةكرعم ةرشع ىدحا راغ

 مع ماع

 ثالث م1856 ةنس رياش نم 74و 98 و »لإ ىف ثدح

 . ةداتعملا اهلاسيب ةيرصملا ةينادوسلا ةطروألا ابف تكرتشا ةميظع كراعم

 : اهنع هريرقت ىف ةراملا ضارألل ماعلا دئاقلا هلق ام كيلإو



 س١ /م تع

 سأب نع هب ريبعتلا نكمي مالك لع رولا بعصلا نم

 لامحاو نامرحلا ىلع اهريصو اهتلاسسو ةعرابلا ةطروألا هذه

 . ىثملا ىف اهدلجو نارينلا قالطا ىف اهتيمحو قاشملا

 ثالثلا عئاقولا هذه ىف اهدوتج نم ىدنج لك ماق دقلف

 قحتست اهدو فج ةفاك نأ اهدئاق ىريو . مايق ريغ هججاوب

 اوبيصأ اهنم دونج ةثالث ىلإ راظناألا تفل هنأ ريغ . ءانثلاو جدملا

 صاخشألا اضيأ ركذا نأ ىجاو نم ىرأ ىنكل ةديدش تاباصأ

 ش : مؤامسأ ةيتآلا

 انسح ءالب عئاقولا هذه ىف ييزلا جرف مزالملا لبا دقل

 نم هسنت ملام ةركاذلا ىلإ داعأف ةرخؤملا دوقي ناكو هتداعك

 . ةقباسلا هبورح ىف هتلاسبو هتسامح

 نم حورج ةتسب نابلس دمخ لوألا مزالملا بيصأو

 ىذلا طباضلا انهو . همادقأ ىلع كلذب نهربف ةيران تاقلط

 هترادج رادقم نآلا ربظأ دق ريمسيد ؟. ىف ماسوب هيلع متنأ

 . ةيشابزويلا ةبتر هحنم سفلأف ماعنالا اذهل هقاقحتساو

 مهم لك ىلع معنأ دقف مهواسأ ةيتآلا ةعيرالا دونجلا امأ

 : مهو ىزكسعلا ماسولاب

 . « نادوس هللا دعو ء معن سيردأو ء جاحلا دمحو « دمحأ نيداج



 كيسكملا ىلإ لسري نأ اشاب ليهامسا ويدخلا ىأرو
 ىويدنخلا ناويدلا لسرأف ةطروالا هذه لح لحتل ىرخأ ةطروأ

 ءانب م 1850 ةئس رياربف مه )5م ةنس لاوش لوأ خيرات
 :ىتآلا باطخلا ماعلا نادوسلا رادمكح اشاب رفعج ىلإ هومس رمأ ىلع

 أ ةيظنلا .ةتيسنن ادوبلا ل ايبعلا . ني وم اوضتاو

 زرفلاب ةلمك ةطروأ اولكشو رك اسعلا نم ارادقم متي رادكح

 رظنمو ةيوق ةِينب ىوذ انابش اونوكي سرأ طرشب باختالاو
 ىالاآلاريما ةزعلا بحاص ةبحص انلإ مهولسرأو ةنسح ةلئيهو

 زرفلا مامت دعبو . كلذب ىضقت ةرورضلا نأ ثيح كب مدآ

 نكاوس قيرطب مهلا را ريصي حورشملا هجولا ىلع باختالاو

 انه ىلإ نكاوس نم ركاسلا ءالؤه بلج نأ ابو .انلإ
 انوديفت نأ مزايف مهراضحتسال روباو لاسرا ىلإ جاتحي

 اتتكمي ىنح هيف اورضحت نأ نكمي ىذلا مويلا خيرات نع اعيرس

 اويختا مث ٠ مهرا_ضحتساو مدخل ةمزاللا نفسلا لاسرأا

 ىالآلار يما لحم لحبل دنع نيذلا ةيماقمتاقلا نم ادحاو مق رعم

 اغاصو بختملا ماقمتاقلا نم الدب ايشابكبو هيلإ ىوملا كب مدآ

 لوأ امزالمو غاصلا نم الدب ايشايزويو ىئابكبلا نم الدب
 لوآلا مزالملا نم الدي اناث امزالمو ىئابزولبلا نم الدب

 ةمزاللا ضئارعلا ريرحت عم ىلاثلا مزالملا نم الدب طباض فصو
 ةققاوملاب !بفيرشتل معنلا ىلو باتعأ ىلع ضرعلا اناسراو كلذل



 عياعوناج

 كلذ نع مكل ريرحتلاب ةرداصلا ةينسلا ةدارالا قوطنك

 . « مزاللا ءارجال

 روكدذملا كب مدآ ىالآلايما ناك تقولا كلذ ىفو

 م١ هعو غلي ىذلا موطرخلا ىف قادوسلا لوآلا ىالألا دئاق

 كلذ دعب ىقرتو . دو بدجلاو طابضلا فص للدمم ؟14.و ًاطباض

 ةماعلا ةدايقلا هيلإ تدنسأ م م58 ةنس ىفو . ءاول ةبتر ىلا

 ةينادوسلا شويجلا

 ةضاط ةكرعم ىحر تراد م 1450 ةنس سرام ؟ ىفو

 ةعقاولا هذه ىفو . ةقرفلا دئاق لاشراه روجأملا اهناعمعم ىف لتق

 ىلعو وكوك ناضمر ركاسعلاو رطم نراجرم ىئانالا ىلع معنأ

 . مهئامسأب هونو ةيركسع ةمسوأب نادوس وكوكو نادوس واجتاو سيردا

 ةجردلا نم ىديجملا ماسولاب اشاب ليعامسا ويدخلا معنأو
 فتروؤش هتانع ىلع هل ةأناكم لاشرام روجالا لع ةسبارلا

 ىلا ىويدخلا ناويدلا بتكف . هتافوب معي نأ لبق ةطروألا

 ليربا < - ه وؤ9مو ةنس ةدصعقلا ىذ ٠١ ىف ةيداهجلا ةراظن

 - ىنآلا باطخلا م 1856 ةنس

 ةلودلا طابض نم لاشرام ىثابكللا ءادمها ةبسامل ه

 اكيسكمب ةيرصملا ةيتادوسلا ركاسعلا ةبحصب نيذلا ةيسنرفلا

 طباضلا مزاللا بالطخلا ريرحت مزلي عسارلا ىدهجلا ناشنلا
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 ةلطساوب هيلا ةءاربلاو ناشنلا لاسرا عم ةيسنرفلا ةفللاب روك ذملا

 دقو كلذن رداصلا ىماسلا _:رامرفلا قوطتك ةجراخلا ةراظن

 . « هاضتقم ىلع ءارجالل اذه ررحت

 لسرأ ةيادوسلا ةطروألا .نادنموق ربرقت لصو املو

 ل ه 14١ ةنس ةدعقلا ىذ وى ىف اشاب لعايسأ ودللا هيلإ

 : ىنألا باطخلا م ١1م6 ةنس ليربا ٠

 . نادوسلا ةطروأ غاص ىلا لاع ىمأ »

 قفاوملا ه 1881 ةنس نايعش م خيراتب موا درو دق د

 لع نومناق عم نمو منأ ىوتحي م 140 ةنس رياش لوأ

 للمخ ماودلا ىلع شيجلا رومأم ىماأل نوداقنمو ماههالا مادقا

 عم ترق عسي نمو حلم حايترالاو رورسلا ديزم كلذ ات

 ىلع اوموادي نأ مهنم ديرأ ىتأ مهوفرسمف .ركاسعلاو طايضلا نم

 مهناطوأ ىلا اودومي ىتح ديدسلا جمللاو ديلا كلسملا ذمه

 بيترت ىف رظتس اننأ مهوفلب مث . مهناوخا نيب رغفلا اولانيف

 نع هللا ءاش نإو . ةهجلا كلت ىلا مهنم الدب اولسريل ركاسع

 ثيح ميصعم نمو متأ نورضحتو روك ذملا لد بلا لسري بيرق

 ىئابكنلا ىلا ىدهأ مكساقلا بسح ىلعو . كانه متماقا تلاط

 . « هب قلعتملا نامرفلا عم لسرأو . عيارلا ىديجملا ناشينلا لاشرام

 .رم اهراظتنا ءانثأ ىف ةيرصملا ةينادوسلا ةطروألا تنأو



 ىف لتحت تناك ذا مادقالاو ةعاجشلا بورضب دونجلا نم اهفلخيس

 ابضعب عقاوم ةعبس ًارتم ولايك .+١ هتحاسم ضرألا نم عستم
 تعاطتسا دقق كلذ عمو . ًايدنج م. رم رثكأ اهنم هب سيل

 ةباصع لك حوارتت تاباصع بولق ىف رعذلاو فوخلا ثعبت نأ

 ةرايعلا برعم كيلإو . اهدح دنع ابفقوتو ”.. و ؟.. نيب ابنم

 -: ةطروألا هذه ةراحلا ىضاراآلا نادنموق اهب حدم ىلا

 مايقلا بح كلمت لاطبأ لاجر نم مهلابو ةظقي نم الاب »
 ملهنأ ىنح هب مايقلا رع نوكفتي ال مهف . مهتدقأ بجاولاب

 دوو هتسأرح ةيون ىف مهنم ىدنج ًاموي تغوي نأ ًاقلطم ثدح

 ةثالث ىلا اليل سرلا نوفعاضي مهسقتأ نم مثو . هلع نع ًآيئاغ
 . « ةغابم ةيأ اونمأل ام ىمأ تودب هلاثمأ

 م 18456 ةنس ويام ١٠١  ه ٠١م١ ةنس ةجحلا ىذ زو ىفو

 ىلا ىويدخلا ناويدلا نرواعئثاب ةداعسلا بحاص ةرضح لسرأ

 ةلطروالا صوصخب اباطخ نكاوسب لاغشألا رومأم ىدتفأ زاتع

 : هصن اذهو نك اوس رم اهرفسو ةديدجلا ةينادوسلا

 صوصخ ةيرادكتحلا ىلا هريرحت قبس ام ىلع ات ه

 سفن فلأ رم ةنوكملاو ايلج بولطملا ركاسعلا ةطروأ

 ةرضح ىلا اذه ىط لسرملا باطخلا هخيرات موي ررح دق

 ةمملا لذبي نأ لجاأل #_نرادوسلا ةيرادككح ليكو ةزعلا بحاص
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 ةياغب هيلإ هليصوت كيلعف . ةروكذملا ركاسعلا لاسرا ةعرس ىف

 ةروكذملا ركاسعلا رو ضح نأ امبو . صو صخم عم ةعرسلا

 ةرسخاب لاسرآل دادعتسالا مزايو نكاوس قيرط رع نوكس

 ركذ امب اراطخا مكيلإ باطخلا اذه ررح هيلعف « نكاوس ىلإ

 لاسرال بساللا تقولا نم اودكحأت” نأو هاضتقم ءارجال

 . « مراضحتسال اهلاسرا لجأل كلذب انراطخإو ةرخابا

 ةطروألا هله دادعا نع رصم ىلإ أن ىأ دري ملاملو

 هوي ٠١) سس ه 1789 ةنس مرخمب ١6 ىف هسفن وددخلا لستر

 . اهراضحا ىف عارسالا نأشب بتك ةثالث م 1876. ةنس

 :هصن اذهو نكاوسب لاغشالا رومأم ىدنفا زاتم ىلإ لوألا

 نادوسلا ةيرادكح ىلإ ىرفأ رودص ةدم نم قبس و

 نم ىدنج فلأ نم ةنوكحم ةدحاو ةطروأ زيبجتو بيترتب
 ابليحرتل نكاوس ىلإ (هكلاث) قيرطب اهملاسراو ةيئادوسلا ركاسعلا

 ةروكذملا ةطروألا نأب ىوقلا ىداقتعالو . رصم ىلإ كانه نم

 ضعب لصو وأ اهمجأب تلصو دق نآلا نوكت نأ دبال

 ةرخابلا ترحبأ دق ىوقلا لمآلا اذه ىلعف . نكاوس ىلإ اهتاكولب

 .انه ىلإ مهراضحتساو مذخأل كانه ىلإ ًاسأر ( ةيسيهاربا )

 ضعب مأ تلصو ابلكأب ةطروألا تناكأ ءاوس اطوصو ىدلف

 . مهولسرتو راظتتا نود اهف مهلازناب اوردابت نأ مزاي اهئاكواب



 الوسر اواسرت نأ مزايف نآلا ىلإ اورضح دقاونوكي ل اذإ امأ

 لاجعتسال (هكات) ةيريدم ىلإ اذه ىرمأ ةروصب مكفرط نم

 ررح كلذ لجأ نمو . ريخأت نود محلاسرا ةعرس ىف ريدملا

 . « هاضتقم ىلع ءارجآلل مكلإ لسرأو اذه ىرمأ

 : هصن اذهو هكاتلا ةيريدم ريدم ىلإ ىناثلاو

 ىف ترحصأ (ةيميهاربا هطاقرف ) ةرخابلا نأ امب »

 ةيادوسلا ركاسعلا ةطروأ بلل نكاوس ىلإ ةدصاق ةرلا ذه

 عم ىدنج فلأ نم ةنوكحم ابليكقتي رمآلا رودص قالا

 اذاف « رصم ىلإ كانه نم ابليحرتل نك اوس ىلإ اهقوسو ابطايض

 نكاوس ىلإ نآلا ىلإ تلسرأ ةروكحذملا ةطروأآلا نكت مل
 . ةدحاو ةقيقد الو ريخأت نودب الاح اهنلاسرا ةعرس !وردافف

 اتأ ملعلا عم كلذ لجأ نم كلا لسرأو انس انزمأ ةرزخح دقو

 متتكو صوصخلا اذه ةيرادكحلاو كل انررح نأ قبس دق

 مزاي هيلع ءانبف . لوصحملا ةلقو ركاسعلا ةرثك نم نوكشت
 ةمزاللا تاريبعتلا مل اوفرصت نأو ملاسرا ةعرسب اوردابت نأ

 ميكرت مدع ةظحالمو ةيافكلا هيف امي نكاوس ىلإ (هكات) نم

 . « ىنوغرم وه 5 كانه عوجلل ةسيرف

 --: هصن اذهو ( ةيميهاربا ) ةطاقرفلا دْئاق ىلإ كلاثلاو

 اسأر مايقلاب اورداب ميلإ اذه ىرمأ لوصو درجمي 0
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 ةينادوسلا ركاسمعلا ةطروأ راضحتساو ذخاأل نكاوس ىلإ

 ةدم نم قبس ثيح ابطءابض عم ىدنج فلأ رم ةنوكملا

 رمآلاك نك اوس ىلإ ( هكلات ) قيرطب ابقوسو اهزيبجت بلط

 ةطروأآلا نوكت نأ دب الف نادوسلا ةيرادكحل كلذب رداملا

 كانه ىلإ مكلوصو ىدلف . دقتعأ ام ىلع تلصو دق ةروكذملا

 ام اورضحاو امهونفع تلصو ةروكذملا ةطروألا نأ متدجو اذإ

 ضعب لصو لب الك تلصو اهودجت ىل اذإ امأ . انه ىلإ اسر

 انييسأو مهب اورضحأو مهوذقع نيليلق وأ نبريثك اهتاكراب ركحاسع

 . « اذه ررح ةيمولعللو . مهنم رضحبس نم قاب راظتنا نود انه ىلإ

 ةيداهجلا ةراظن ىلإ رمآلا رد ص هخيراث ىفو : ةيشاح

 فرصلل اموي رشع ةسمخ ةدملا ةمزاللا تانيبعتلا مكيل] لسرت نأ

 نم اولسرأف . قيرطلا ءانثأ ةروكذما راسلا لعابنم

 رمآلا جوحأ اذإ امأ . ممايق لبق ةروكذملا ةنوؤملا ذخال مرلي

 موحل لثم نكاوس رم ةراحلا وأ ركاسعلل ىرخأ ةنوؤم ىلإ

 . « نكاوسب ىدنفا زاتم نم هذخأب انم نذالا ميدلف هفالخ وأ

 ويدخلا رفاس هن الثا راوالا هذه تلفوأ نأ كعيو

 : نولوط ىلإ اهريفستو ةديدجلا ةطروألا دادعا

 -: هصن اذهو اشاب فيرش ةداعسلا بحاص ىلإ لوألا



 نك اوس ىلإ اسأر ةيميهاربا ةرخابلا تماق نأ قبس ه
 ىدنج فلأ _.رم ةنوكملا ةينادوسلا ةطروألا راضحتساو ذخأل

 . رصم ىلإ نادوسلا ةبج نم مهلا سرا بلط قباسلا اهطابض عم

 ىلإ هلوصو ىدل هنأ ةرخابلا نابر ىلإ مالا ردص دق تاكو

 ابلكأب تلصو ةروكذلا ةطروألا نأ دجو اذإ نكاوس

 ام لصوو ابلكأب تلصو اهدحي مل اذإ امأ . رضحو اهذنخأي

 نم قاب راظتتا نودب اسأر دوعيو منخأيف تاكولب ضعب
 الدب لسرثس ةروكذمللا ةطروألا تناك امو . مهنم رضحيس

 ىلإ اتدارإ تردص دفق اكيكم ىلا ةيادوسلا ركاسعلا نم

 زيبجت صوصخب ةمزاللا تآار جالا ذاختاب ةيداهجلا رظان

 ىدلف . مزاوللا رتاسو تانيعتلاو تاهملاو ةحل سآلا نم مهمزايام

 اهتكولب ضعب لوصو ىدل وأ ادغ ةروكذملا ةلطروالا لوصو

 مزاللا ءارجا عم ميمزليام مامتال مزاللا ذاختاب الاح اوعرسأ

 ةيناموقلا رخاوب نم دونمس ةرخابلاب نولوط ىلإ مهليحرت صوصخب

 ةساللا ةريبكلا رخاوبلا ىدحأب وأ ةدوجوم تناك اذإ ةيزيزعلا

 لمحتس ىلا ةرخابلا نابر ناك اذإو . ةروكذملا ةكرشلا رخاوب نم

 نأ مزل قيرطلا اذه ىف مرفس قبسي مل نبذلا نم راسعلا

 لارتج لصنق باجل اضيأ انيتك دقو . هتققارل ل يلد هعم نوكي

 معلا ةمجلا كلت ىلإ ةروكذملا رك اسعلا لاسرأ صوصخب انرف

 نم ىري ناك اذاف . اكيسكم ىلا نيبجوتملا ركا علا نم مهنأب
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 صوصخلا أذهب ةرحخابلا فرار هقرط نم باطخ ءاطعا بسانلا

 5 « ملا لجتيسوأو ساألا اذه ررح كلذ لجالو . نمأب الق

 ةينابموق ةقرعمب هلمع مث ىذلا ةيقرشلا روباو -: ةيشاح

 ىلإ لصو دق نوكي نزأ دب ال ةبزيزعلا ةينابموقلا ةمنل قرشلا
 مايأ ةعضب دعب رضحي وأ اهب وه ىتلا ةبجلا نم ةيردنكسالا

 ةراحب هعمو ىنيلجتا ةرخابلا نابر نأ امبو .عقوتم وم اك
 ررح دقو . نولوط ىلإ ةرخابلا كلتب مهلا سرا ققفوآلاف نودعتسم

 . هأضتقم ىلع ءارجالاو ملل اذه

 اهروضح رظتنملا ركاسعلا تناك اذإ : ىرخأ ةيشاح

 سأب الف اهركذ راملا ةرخابلا لوصو لبق نكاوس نم رضحت

 ةيزيزعلا ةكرشلا رخاوب ىدحاي ميليحرتب لوألا رمألا ذيفتت نم

 5 لوقلا قبس 6

 ةيداهجلا رظان اشاب ملس ليعامسا ةداعسلا بحاص ىلإ قاثلاو

 : هصن اذهو

 نات"

 نك اوس ىلإ امأر ترحبأ ةيميهاربا ةرخابلا فإ ثيح ه
 نادوسلا ةبج نم اهبلط قباسلا ةينادوسلا ركا_سعلا ةطروأ بلجل

 امراضحتساو اهطابض عم قادو س ىدنج فلأ نم ةنوكم ىهو

 لسرتس ةروكذملا ةطروألا نأ ثيحو . كلذ لع ام رصم ىلإ

 اهلاسرال اهراضحتسا انبلط كلذل اكيسكمي ىلا ةطروألا نم الدب
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 لوصو وأ ةروكذملا ةطروالا لوصو ىدلف . اكسكم ىلإ

 .ديجلا عونلا نم ةمزاللا ةحلسآلا مهل لست ابهتاكولب ضعب

 مسهل فرصتو . كلذب اشاب فيرش ةداعس ىلإ انبتك هخيران ىفو
 ةراس) ةاشملا ركاسعل صصخلا ليتلا فئص نم سبالملا

 سابلو صيقو ةوسك ناهقط ىدنج لكل نوكي ثيحب ( ةريصق

 لكلو دويكو ةيناطبو ةداصو ( تابارش ) براوج جوزو

 تاتلايسأو ةاشملا طابضلا ةصصخلا ىواسكلا نم ةوسك طباض

 ميزي ام تانييعتلا نم محل زبحيو . مهنم لك ةبتر ةجرد بسح
 فرظ ىف ىنعي  ةليلق ةدم فرظ ىف كلذو قيرطلا ءانقثا

 . مهل ابفرص لجآل ةزهاج نروكت رثكآلا ىلع ةثالث وأ نيموي

 ءاهتالا دعبو ةفيظنلا ةدبجلا مايخلا نم قتثت مهمزات ىلا مايخلاو

 اشاب فيرش ةداعس ةرباخمب اورداب مهل مزلي ام لك ريبدت نم
 نم ررحملا فشكلا نأ عمو . مهرفس وحن مزاللا صوصخب

 ىثخأ ىنأ الإ طورشلا ىفوتسم نيروكذلل هفرص مزاي اب اقرط
 رطخب ملام ممل مزاي امم ءىث جرد اوبس تيسن دق نوكأ نأ

 لش ىف ىنم ىردأ منا ثيح كلذ اوظحالت نأ بجيف لاب

 مظحال اذاف ٠ مك_تفيظو ىضتقمب تايرفسلل مزلي اب لاوحالا هذه

 مانلا ءانتغالا اضيأ بحيو . لاحلا ىف هتكرادم مزلي صقن ىأ

 نيلكشسم ليج رظنمو ةفيظن ةثيبب اونوكي ىتح ركاسعلا ماظن
 . ىركسعلا فرشلاب ةقئاللا طورشلا



 . هاضتقم ىلع ءارجالل مل أآذه انرمأ ردص هيلع ءاش

 .رم نوكت ركاسعلل فرصت ىلا قدانبلا . ةيشاح

 طاضلا نشأ هب الث ةيهام فرص عم بواقملا ةناخششلا عون

 . ركاسعلاو

 . ء ركاسعلل رئاخذ اوفرصت ال -: ىرخأ ةيشاح

 م 1١856 ةنس وِيألوي #” ب ه )؟9م0 ةنس رفص م قو

 بحاص ىلا ةِيقرب ةلاسر اشاب فيرش ةداعسلا يحاص لسرأ

 ومسلا بحاص ىلا امري ةناتسألاب انشا ضاير ةداعسلا

 . 1ك ااوس ىق اريلوكلا رويظ ببسي

 سه 99م9 ةنس رفص »١ ىف ليعامسا ويدخلا هيلا بتكف

 : ىنألا باطخلا م 1856 ةلس ويلوي

 ه 17م8 ةنس رفص م خيداتب مكنم دراولا فارغلتلا نم مع

 تبهذ يلا ةيميهاربا ةرخابلا نأ م 0م ةنس ويلوي * قفاوملا

 ةقيقحلا مهفأ مل؟ كانه ضرملا روبظ ببسلا نرأ وأ : مالا

 . ةلاحلا ةيفيك رع لصفم باطخ اعيرسو الاح قوفرعف
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 اذه نم ةروك ف ىلا ةطروالا راضحتسا نأ نآلا موبفملاو

 ةعرسلا ةياغب اهراضحتسا بولطملا نأ عم هرمأ لوطيس قيرطلا

 رفعج ةداعسلا بحاص ليحر# اوعرسأ هيلع ءانبف . دغ لبق مويلا

 عبطلابو ناوسا قيرطي هتيرومأم لحم ىلا _نادوسلا رادككح اشاب
 هنكمي كانه هلوصو ىدلو ريربو ةلقتند ىلع رميس هباهذ ىدل

 ةيتادوسلا ركاسعلا طرأ _.رم زرفي نأ ةعرسلا ةلاغغي

 ةبوالطملا ةطروالا ل يكشتل بولطملا ددعلا كانه ةدوجوملا

 نكمي كلذبو نآلا هناضق ببس لينلا قيرطب اعيرس املاسراو

 ةروكذملا ةلطروالا روضح لجاأللف . ةلوهسلا ةياغب مهروضح

 نم مزلي ام ذافتا بحي ةعرسلا ةياغب اهركذ راملا ةروصلاب

 امهؤارجا مزاللا تاليبشتلاو تالييبستلا ءارجاي اضيا منبج

 ءاطعا بجيف . كلذب ايفارفغلت .كانفرعو قبس اك دوصقملا متي ىنح

 اشاب رفعج ةداعسلا بحاص ةرضحل كلذب ةصاخلا تاملعتلا

 روضحلا ةم» لقكب ةمزاللا تالبشتلا ءارجاو نادوسلا رادكح

 . ىنوغرم وه اك رصم ىلا تقو برقأ ىف ةبواطملا ةطروالا

 ايفارفغلت نآلا لبق مانرطخأ انك ناو انتا : ةيشاح

 ىلع ةظفاحللل ءابطالا عم قافتالاب اهلمع مزاللا تاطايتحالاب

 ثود لح نم افوخ هنأ الا ةيميهاربا ةرخاللاب ةراحبلا ةمحص

 عالطالل هيط هتروص انلسرأ ريخأت وأ فارغلتلاب فيرحت
 .« هذيفنتو مزاللا ءارجال هيف امب لعلاو



 ةيتاكملا هذه ىلع اشاب فيرش ةداعسلا بحاص درف

 ل ه 9988 ةنس رفص و0 ىف اشاب ضاير ىلإ هلسرأ باطخم
 : هصن اذه ليعامسا ويدخلا ومس ىلع هضرعل م1م+ه ةنس ويلوي

 نم ةرداصلا ةنسلا ةدارالا ىلع رجاعلا اذه علطا دق

 ( ةِيسيهاربا ) ةرخابلا ةدوع با بسأ نع مابفتسالاب منلا ىلو
 ىلعو هتيرومأم هب ىضقت امسح كانه اهئابر راظنتا مدعو ةغراف

 نم اهراضحا دارملا ةنادوسلا ةطروالا لا سرا ةعرس مآلا

 نيذلا ركاسعلا نم اهزرفو نادوسلا رادكح ةترصمي نادوسلا

 ءانبو . ةعرسلا نم كلذ ىف امل رصم ىلإ ابهقوسو ربربو ةلقتدب

 صالل اقبط هنأ نم نادوسلا ةموكح ليو نم درو ام ىلع

 نم ةروكذملا ةطروآلا تزرف دق هرودص قباسلا ىلاعلا

 اهقوس ىف عرشو ةددعتم عقاوم ىف ةدو جوملا ةينادوسلا رك اسعلا

 ىف نكاوسب ابلك عمتجت نأ رظانملا نمو نكاوس ةسبج ىلإ
 ء م1866 ةنس سطسغأ م قفاوملا م 19م9 ةنس لوآلا عبر

 ىراجلا ركاسعلا عضوا فارفلتلاب تاملعت هيلا تلسرأ دق

 نكاوس ىلإ اهتوسو هكات ةيريدع ةبساخلا عقاوملا ىف اهقوس
 باسحلا اذه ىلعو . نكاوسب ءابو روبظب ربخ درو هنأ عم

 ةيريدمب نآلا امعمجتم ةروكذملا ركاسعلا عم ن وكي

 ( ةيميهاربا ) ةرخابلا موقت نأ بوصتسا ناك هيلع ءانبو ( هكات )

 م1810 ةنس سطسغا لوأ قفاوملا ه )9م ةنس لوآلا عيير م ةياغل
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 عبتا اذإ نآلا نكلو كلذ ىلع محو نك اوس ىلإ رفاستو

 ناف معلا ىلو ةرضح نم ةرداصلا ةينسلا ةدارالل اقبط ريسلا

 . قرا ةنم عام انت ل] :ةزركذملا نك انعيسلا لوضو

 ةدارألا هب ىضقت امل اراظتتا ةيفيكلا ضرع ىلإ انررطضا كلذلو

 مدعو ةغراف ( ةيسيهاربا ) هرخابلا ةدوع صوصخمب امأ . ةينسلا

 ىودعلاب اهثراحن ةباصإو نك اوس ءابو روهظ ناف كافه اهراظتتا

 كلذ لك رك اسعلا لوصو نع ريخ ىلع لوصحلا مم ع كلذكو
 دقو . ةليوط ةده كانه راظتتالا لع ةدوعلا لضفي نابرلا لعج

 بيسلاو سوسلا ىلإ اهرفس ءانثأ ىف ةراحبلا نم ةثالث قوت

 دنع ةنيفسلا هذه لخاد ةراحبلا ىلع رجحلا عضو ةيبوصأ ىف

 سمشلا بانتجا ةرورضل ارظن هنأ وم سيوسلا ىلإ !املوصو

 ةاعارم اهب ةراحبللا ءاقبا ةيلضفأ ىؤر دق ضرملا اذم ءانثا ىف

 ىف مايخلا تحت مهلع رجحلا رم الدب مهتحارو مهتحصل

 . ءاوهلا ةقلط ريغ ةراح ةنكمأ

 دفق كلذ عمو ةديج ةراسحبلا ةمصس دحلا هلل نآلاو

 ةدارالا هب ردصت امو ةللعلا باتعالا ىلع هضرع ةعرسل اذ هه ررح

 . « هذديفنتو هعابتاب رداييس صوصخلا اذه ىف ةنسلا

 حلاص مزاللا لسرأ موه ةنس سطسغا )9 ىفو

 دحأ زبزعتل زوركاريق نم ًايدنج نيرشع سأر ىلع ىزاجح



 . عقاوملا

 ل ]ل

 مهقيرط ىف مهلع ضقنا نورئاس هدوتنجو وه اهنييو

 تلصأو ةريغصلا ةييتكلا هذه عرجت ملف . ىيكم انام

 ةصرف ترهتا مث . كابتراو ةريح ىف هتقوأ ةيماح ران ودعلا

 ابيقوطام نراعرس نكلو راغم ىلا تأجتلاو هذم هتريح

 مهتدص اهنأ الإ . اهتجابم ىف اونخأو بوص لك نم ءادعألا

 .اهودقنا درك قأ نأ لا اين مثوند نود تلاحو

 ريمتس م4١  ه وام#» ةنس لوألا ىدامج ه فو

 ةيدابجلا ةراظن ىلا ىويدخلا ناويدلا لسرأ م ١م50 ةنس

 . ةطروألا هذه ىف مهئيقرتب سمالا ردص نبذلا طابضلا ةمئاق

 ا ها الامال ةنس لوألا ىداص م خيراتب هتاجأف

 : ةدافالا هذبب م 1450 ةلسا ريمتبس 9

 ددع

 ىثاكب ةبتر ىلا قرت ىدنقا ساملا دمحم ىئايزويلا ١

 . ىقونملا ىثابكبلا ىدتفا هللا ةربج نم الدب

 ىثايزوي ةبتر ىلا قرت ىدنفا نايلس دمع لوألا مزالملا

 . ىثابزويلا ىدتقا ساملا دمج نم الدب
 لوأ مزالم ةبتر ىلا قرث ىف ىدققا ليلخ ىتاثلا مزالملا
 . لوآلا مزالملا ناملس ىدتفأ دم نم الدب

 ىناث مزالم ةبتر ىلا قرث ىدقا هللا لضف شيوايشأالا
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 طابضلا ةيقرتب ةصاخلا ةيمسرلا ضئارعلا ريرحت راص دق

 ركاسعلا ططايض نم ةيقرتلل نيقحتسملا نيروكذملا ةمبرآلا

 رداصلا ىلاعلا نامرفلا صنك اكيسكمم نيذلا ةيرصملا ةنينادوسلا

 م ا! مال ةنس لوالا ىدام 0 خيرات مكتداعس ةداؤأب انل غلبملاو كلذ

 دعب ضئارمعلا ىهأاهو . “و ةرب م1845 ةنس ريمتبس "+ قفاوملا

 . < مالا بسح مكتداعس ىلا تلسرأ دق اهريرحت

 ربوتكأ ٠.١  ه 9م, ةنس ىلوآألا ىدامج ؤو ىفو

 ةداعسلا بحاص ىلا ليهامسا ويدخلا لسرأ م وهو ةس

 سماخلا نييالآلا نم فلؤملا ةاثملا ءاول دئاق اشاب بلاغ ىلع

 ةينادوسلا ةطروألا ركاسع راضحا ةعرس ا!رمأ سداسلاو

 : وه اهو كيسكملاب ىبلا ةطروألا لحم لحتس ىتلا ةديدجلا

 بحاص ةرضح ةفقرعمب مثتزرف ىراجلا ىركسع فلآلا ه

 ركاسعلا نيب نم نادوسلا ردنكح اضشاب رفعج ةداعسلا

 نواسريس نيذلاو ( ربرب ) و (هلقتد ) تابحي نيذلا ةينادوسلا

 . مهموزأ ةدشل نكمم تقو برقأ ىف مروصح بوالطم انبلا

 مزاللا ءارجاب اددش» ةعفدلا ذمه ىف ىرمأ رودص ةبسانملو

 ةمازاللا ةدعاسملا ءارجال اضيأ ميلا اذه ىرمأ ردص دق

 فقوت وأ ريخأت مدعو ةنكمملا تاليشتلاو فرط نم

 الوأن الوأ مهول سرت ناو قيرطلا ءاثأ اهلسريس يلا ركاسعلا



 د خه

 ةبج ىلإ مهاسرا ةعرس عام اضعب ميضعب رافظتا نود

 "لاح مففاسراو كانه .ره بك ارملا مهءاكراو ( وكسروك )

 . « ميلا لسرأو اذه ىرمأ ررح ةطاحاللو . انيلا

 نم ةقرف باقعل كواب لسرأ ماعلا اذه نم ربوتكا ربش ىو

 تجرخأ دق تناك هنامضأ ةثالث ىلع اهددع وبري ءادعالا

 . ءاسنتلا نم مهعم نمو هب نيرفاسملا تحذو قيرطلا نع اراطق

 دقو . ةحداف رئاسغ تينم نرأ دمب رابدالا تتلوو ابمزهف

 نمحرلا ديع ىناقلا مزالملا : ءامسأب ةراحلا ضارألا نادنموق هون

 هودبا امل نايلس ىلع ىدنجلاو نابلس دحم ىثاينآلاو « ىسوم

 . ةيركسع ةمسوأ كلذ رثأ ىلع اولات دقو . ةأرجلاو ةيخلا نم

 ةفلؤم ةبكار ةئكوك ءاشنا ةدم نم ررقت دق ناكو

 ةيرصملا ةينادوسلا ةطروآلا دو نتج نم اسراف نيسمخ نم

 صخاالا ىلع ةيديدلا ةكسلا ةسارحو فاشكتسالاب موقتل

 بتارلا ثيح نم نييكيسكملا نيدعاسملا ةلماعم لماعت نأ ىلع
 ريظن زوركاريث ةيدلب نم ةيفاضا ةأناكم ىلع اهدارفأ ىلوتسيف

 . ةنيدملا ةطرشل مهتواعم

 ةدئافلاو ةركفلا هذم ةلاصأ ريسي نمز دعب تربظو

 ىرصملا ىقتادوسلا ناك املو . ابهنم اهنج عاضتسي ىلا

 رايتخالا عقو نيذلا ىدبأ دقق امادقم اسرافو اعاوطم هتعيبطب



 الصاوتم ادجو ةسامح ةديدجلا ةمدخلا هذه ءادأل مهيلع

 دولا انسح الاثم مهتريص ىتلا تالهؤملا لك اوربظأو

 . بئاتكلا ةريخ نم ةبيتك مهنم تفلأتق ناسرفلا

 سشميمسسسلل

 دئاق غلب م ١1م6 ةنس ربمسد ربش نوضغ ىو

 ىلإ اهاهذ ىف اهب رمتس كيسكملا ةروطاربما نأ زوركارث

 ةمزاللا تاطايتحالا ذفتتاف ( كيسكملا تايالو ىدحإ ) ناطقيلا

 لإ املوصو ىدل تافيرشتلا مسارم ةيدأتو ماظنلا بابتتسال

 . ةراخلا ىضا رآلا

 نيثالث رم فلّؤم سرح رفاس هلم ١4 ةحيبص ىفو

 صوصخلا راطقلاب ةيرصملا ةئينادوسلا ةطروألا نم ايدنج

 . اهلالج ةلباقمل اودفو نيذلا نايعآلاو ماخلا هبكر ىلا

 ةيعفدم لاجر قلطأ زوركاريث ىلا تكصو الو

 . اهتالجل اماركا عقدم ةئامو ادحاو اهطابض دحأ ةدايقب ةطروألا

 دونجو ةطروآألا دونج نم ةفلؤملا ةيماحلا نم فلأتو

 فرش لوق هرق ميقأو رصقلا ىلا ةطحا نم نافص نيرخآ

 ةداسنق رصقلا ىف ةطزوآلا دوت نه اندست نيس نف

 ٠ مزالمو ىثابزوي

 زوركاريث ةحرابم تعمزأ دق ةروطاربمالا تناك ام و

 ةينادوسلا ناسرفلا ةكوك ابلبق ترفاس دقف دنغلا حايص ىف



 ش -1/-
 ةيديدملا ةكسلا لوط لع فطصتو قيرطلا فشكتستل ةيرصملا

 لمع اهبايا ىدلو . مايأ ةعضي ىوس ةروطاربمالا ثيلت ملو
 اهرورم دنع تالافتحالاو تافيرشتلا رم لمع ام عيمج اهل

 روطاريمالل ثترعأ وكيسكم ىلا تعجر امو .٠ زورك ارش

 ةينادوسلا دونجلا مادنل امحايتراو اهاضر رع نايليميسكم

 ىدتج لك حتمي مهلع ىاسلا هفطع نلعأو روطاربمالا مركتق

 ميتس مع + اهردق بتارلا لع ةيموي ةوالع ةطرواآلا دونج نم

 . ةيكيكملا ةمسوآلا ضعيب طابضلا ىلع معنأو ( آيرقت كح )

 رام م 876 ماع نوضغ ىف ةطرواللا تضاخ دقو

 . ةكرعم ةرشع قناع

 م 1455 مأع

 ءاضقنا رثأ ىلع ىربكحلا ةيبرحلا عئاقولا راودأ تيتا

 اذ نم ىلوآلا ربشألا ةيضمت مزثعملا نم تاكو . طرافلا ماعلا

 ىلع لابقالاو ميلاقالا ف ةمظنم ةرادا ديطوت ىف ديدجلا ماعلا

 فترود لاح نكل . اهزيزعتو ةديدجلا ةيروطاربمالا تاوق ةيمنت

 ىضوفلا لاجر ىلآ موي لك ىف ةديدج بازحا مامضنا كلذ

 مدخلا ريدسقت ةدايز ىلا اعاب كلذ ناكف صوصللا تاباصعو

 .ايموي ةيرصملا ةسينادوسلا ةطروآلا اهب موسقت تناك ىثلا ىلجلا



 يي ل ا ا ب
 ءالؤه ابلتحي يتلا طقنلاب ةروفخلا ةقطنملا ىف نمآلا بتتسي ملو

 . ةيزاحتملا تاباصعلا كلت ةدراطم ىلع مهتبظاوم لضفب الا دونجلا

 فناوع برح ىلا تادراطملا هذه بلقنت تناكام اريثكو

 ىف مهددع ةلق عم ةيرصملا ةينادوسلا دونجلا اماود اهف رصتتت

 . مهئادعأ ددع نع تارملا لك

 ةينادوسلا ةطروآلا نكت 0 م املك ماع ةيادب ىفو

 لحتل كسكملا ىلا باهذل دمي تدعتسا دق ةديدجلا ةيرصملا

 ردصأ لسيهعامسا ويدخلا نأ عم اهب ىثلا ةينادوسلا ةطروآلا لحب

 م1856 ةلس سرام ؟ل ه 9م ةنس ةدعقلا ىذ ٠١ ىف

 ردصيل ( دعب اهيف ةيويدخلا ةكرشلا ) ةيزيزعلا ةكرشلا ليكحو ىلا ارمأ

 : هصن اذهو رصم ىلا ةديدجلا ةطروآلا دونج لقنل ةمزاللا تاملعتلا

 اشاب رفعج ةداعسلا بحاص ةرضح نم دراولا باطخلا نم انيلع

 نكاوس ءانيم ىلا ( كات ) رم لسرأ هنأ نادوسلا رادكج

 ةبسانملو . رصم ىلا مهلاسرال مهتالئاع عم ىقتادوس ىدنج ةثاعبرأ

 ةدحي نراوآلا اذه ىف ةرثكب عئاضي وأ باكر دوجو مدع

 ةدحي ىنلا ةكرشلا رخاوب ةدوع رف الدبف ؛ سيوسلا ىلا مبلقنل

 ةكحرشلا رخاوب ىدحال ركب ةليلق عئاضب وأ باكر ضعي
 ركحاسلا ءالؤه ذخأو نكاوس ىلع رورملا ةدوعلا ءانثأ ةدحي ىثلا

 اسهتدوع نم لضفأ كلذو . اهتودحت ىلا عئاضبلا انيأو اهنم
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 تاملعتلا رادصال اذه ررح دقو . ةكحرشلا ديفتست كلذبو ةغراف

 6 ةمزاللا

 ةطروألا هذه رفاست ل تاملعتلاو رماوألا هذه لك غرو

 ثدحام ببس فولألا دحلا اهزيبجت ةدم ةزواجن كيسكملا ىلا

 . ابطو ىلا ابعوجر اند دق ا ىلا ةطروألا نأو

 زورك اريثب ةروطاربمالا ترم م ١م ةنس وللوي ىو

 ريغ دونجلا نم ةندملا هذه نس لو ايروأ ىلا اهم رحل

 . اهل ةمزاللا تافيرشتلا ةيدأتل ةيرصملا ةنادوسلا ةطروآلا ركاسع

 ةفلؤم ةقرق تمجاه م 1١83 ةئس ويلوي 70 ةليل ىفو

 ةيئادوسلا ةطروآلا دونج نم ايدنج + اهلتح ةطقن ىكيسكم ,.. نم

 مهددع ةلق عم ةأجل ناك مهلع مو جملا نأ مغرو . ةيرصلا

 . احاص ه + ةءاسلا ىلا ةرئاد برسجملا ىحر ترمتسا دقف

 اددعو ىلتتلا نم ةعسن ىغولا ةموح ىف اكرات ودعلا بحبتا مث

 . ىحرجلا نم اريبك

 هرب رقت َْق ةراخلا ىضارألا ل_لنرادنموق هلاق ام كيلاو

 : ةكرعملا هذه نع

 حدملا ليزج ةيرصملا ةينادوسلا ةقرسفلا تقحتسا دقل

 : « بيجعلا ابكولسل ءانثلاو



 جود

 تيخن اهو برللا ماسو اهدونج .رم نانثا لان دقو

 . ةكرب تيخمو « ىتيرشلا ميهاربا

 موي دمعي اموي امادقاو ةأرج دادزي ودعلا ناكو

 دقو . زورك اري ةنيدم نيصحت ىأرلا ةلاصأ ..ىم هنأ ىؤرف

 . لمعلا اذه ىف ربك الا رطشلاب ةيرصملا ةنادوسلا ةطروآلا تماق

 ةيسانمب ضارعتسا ميقأ م م55 ةنس سطسغأ ١!ه قو

 ةصرفلا هذه تزهتاف تلاثلا . نويلبات روطاربمالا دصطص

 ةيسنرفلا ةمسوألا ةيرصملا ةينادوسلا دونجا يلستب لافتحالل

 تئثدح مث . برحلا هذه عئاقو ىف اهتلوطي اهتبستكا ىتلا

 ايف تكبتشا ىلا كراعملا ددع اه غلب عئالو ةدع كلذ دعب

 . 1856 ةنس ىف ةكرعم ةرشع ىدحا ةيرصملا ةنادوسلا ةطروألا

 م 1/58/ مأع

 شوبجلا ءالج م م51 ةنس ىف ررفت دق ناك

 رياش وم _ .رم بحضت تذخأف كيسكملا ىف ىلا ةيسنرفلا

 . ةنسلا هذه نم سرام ١١ ىف اهؤالج مثو م امكالل ةللس

 تماق ىلا ةبي رجلا لامععأالا عيمج دانعصت نكاملإ و

 ابهتماقإ ةدم لك ىف كيسكملاب ةيرصملا ةينادوسلا ةطروألا اهب

 ةوت ىف ةدئازلا يتغر عم تيفتكا دفق هحرش لوطي ارمأ
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 ىلإ فيضأو . افنآ ةماحلا احلابعأ نم هتركذ امب هقح عوضوملا ذه

  ةدملا ىف ةيرح ةعقاو ؛» ىف تكرتشا اهنأ هركذ قبسام

 سرام ١؟ ىلإ م1838 ةةس رياريف ”# نم كافه اهتضق ىتلا

 ابتنأو اموب رشع ةعبسو تاونس عبرأ ىأ موهحب ةنس
 امتاد تناك ابنأ عم كرامملا عيمج ىف اهئادعأ ىلع تزاف

 ىرخأ لامعأ كلذ قوف اهب تطين دقو . اددع مهنم لقأ ادبأ

 . مايق ريخ اهب تماق

 تاطلسلا مم اهلإ تبجو ىتلا ةباطتسملا حلتادملا امأ

 عبطلاب فرشت ىهو ادج ةريثكف ةكرعم لك بقع ةفلتخلا ةيسنرفلا
 . فيرشتلا دودح ىصقأ ىلإ هنم ءزج ىه ىذلا ىرصملا شيجلا

 زورك اريث نم ترحبأ ليحرلا ىف ةطروألا تنخأ الو

 . ليربأ رهش رخاوأ ىف سيراب

 لاشراملا ةدايبق تحت سيراس اهنماقتإ ةدم ىف تناكو

 روطاربمالا ىلإ هسفنب ابمدقق ىروطاربمالا سرملا دق
 ويام + ىف هتالج ابضرعتسا امدنعو . كلثأ نوللبا
 بحاص هتيعمب ناك ربظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىف موربب#ب ةنس
 نيؤب تاكو . ةيرصملا ةيداهجلا رظان اشاب نيهاش ةداعسلا

 مانسو اسهدونجو اهطابض نم رييكك هدع رودص



 ناكو برعملا ماسو وأ ( رونود ةدلدروجلللال ىد اوركال )

 هتلالج ًأنه مهفارصتا لبقو . هيف بيع ال اقينأ اليج مهمادنه

 0 1 اسع 5 ردم ىدقأ ساملأ ىئابكللا ةطر وألا لتأق

 اونو حورصحي اويصأ نيذلا ىلع هدي عذوو مهيلهأو

 ناك ىذلا ىدتقأ ناسا ىئابكبلا امأ . تافكللا نب ريثك

 دلنم ( رونود نويجيل ال ىد هيلافش ) ةبترل ًازئاح
 ماسو مويلا ذه ىف حنم دقق م م54 هن لأ 4

 : ) هسيسقود اورك ال (

 ةيرصملا رايدلا ىلإ تلصوو !اسنرف ةطروألا ترداغ مْ

 اهتراسخ نوكتق . هرب تناك نرأ دعب مورم اهددعو

 . اهل

 ويدتخلا ايضرعتسا م )م50 ةلس ويام ؟*8 ىو

 ءاسم ىفو . ةيردنكسالاب نيتلا سأر رصق ءانف ىف ليعامع»إ

 ةلقاح ةلفح ةيرحبلا رظان اشاب فيطل امل ماقأ مويلا ذه

 طابضلاو ةطروألا طابض تعمج اشاب فيرش ابهسأر

 افهرضحو .اهب نيراملاو ةيردنكسالاب نيميقملا نييسنرفلا

 ىمدرفلا لوطسألا دئاقو ةيلصنقلا و فظومو ماعلا اسنرف لصنق
 لافتحالا ةعاق تناكو . نييرصملا طابضلا ماظع رم ريثكو
 . ةيرصملاو ةيسنرفلا مالعالاب ةئيرنم
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 بحاص لسرأ ةيدأملا هذه ةماقال ىلاتلا مولا ىفو

 ىنألا ىمآلا ةيدابجلا رظان ىلإ ليعامسا ويدخلا ومسلا

 م المال ةنس ويام مو  ه و؟م6 ةنس مرح ؟ه خيرات

 ىلل اهب 1 سحأل فطصت ىلا تايقرتلا ًانضتم

 ىتلا ةميقلا ةةيلجلا مدخلا ةيسانب طابض فصلاو طايضلا

 دجحم عفرت ىتلا مدخلا كلت . كيسكملا ىف اهئابعأب اوماق

 : اب _كيج فرشو رصم

 اكيسكمي تناك ىلا ةينادوسلا ةطروآألا روضحب هنا ه

 طايضلا مهف امب ًايدنج مو#+ تدجو اهرادقم رصحو

 طابضو ىئابكب نم مدقت فشك بجومب طابض فصلاو
 مهلع انسحأ دقق طابض فصلاو طابضلا امأف . ةطروآلا

 :لوقغقاصلا ةبتر نم مهن نيذلاو بتر ىلإ مهدامعصاب

 مير بسح تايدلرويبلا ممل انردصأ دق ادعاضق ىباغأ

 . ةيصوصخ صاوأ مهل انردصأ ىثايزويلا ةيتر نم نيذلاو

 دعاسملا ةبتر ىلإو نيمزالملا ةبتر ىلإ اوقرت نم امأو
 رعشت ةيدابجلا ناويد نم تانالعا مهل ىطعي ءالؤهف

 رابتعا ىرحب ةيدابجلا ةقرعمبو . مهيتر ىلإ مهداعصاو مهتقرت

 فشكلاب حضوملا بسح اهلا هدامصا راص ىتلا ةيترلاب لك

 اشاب بتار ىلا هخراث ىف ائرمأ انردصأ دف دونجلا امأو . هيط

 مهداعصا ىرسحي ناب ( سرملا ) ايدراتلا ركاسسع قيرف
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 نم مهف هاري ام بسح ةيشواجو ةيشيواحجشاب بتر ىلإ

 هدانعأ ريصت ةنرس امو ةيلباقلاو دادعتسالاو هقالللا

 صاخثأ ةروكذملا ةطروالاب دوب هنأ ثيح نم م .٠ ةيدأ ب مجلاب

 رافتآلا نم مث نيدعاسم اوقرت نيذلا ةيشابنآلا نم طقس

 اشاب بتار ةفرعمب ةيشيوا جشابو ةيشيواج نوقرتيس نيذلا

 0-5-5 تا

 مداصعصا ريصيسو راص ىلا بترلاب مهرابتعا ريصي ءالؤهف

 مهل طبربو مهيواسكو مهتانييعتو مهنا يهام مل بسحنو اهلا

 .. هاضتقمي ءارجالا داتعال ملا هرادصا مزل ام اذهو .هف

 : مالا اذه ىف هنع هململا فشكلا وه اذمهو

 ددع

 ىالأ ريمأ ةبتر ىلا قرت . ساملا ىدتتا دم ىثايكبلا ١

 ( كولب ىجنرب )

 طابض
 داع

 ىشابكب ةبئر ىلا قرت دما نيسح ىئاءزويلا ١
 ىماغا لوقغاص ةبتر ىلا قرت ىزازع جرف لوآلا مزالملا ١

 هدعب لن * ١



 ب موا

 هلام ١

 ددع

 هلبقام ؟

 ىئابزوي ةيبتر ىلإ قرت بيبح هللا لضف ىناثلا مزالملا ١
 لوأ مزالم ةبتر ىلإ قرت نادوس هللا دبع شيواجتابلا 4 ١

 ةسثي وأج

 ددعم

 تاحرف ديدح )9

 دحأ نسمح ١

 نابلس ناجرمم ١

 سوواط دوعسم ١ ع
 ك0

 نيناث نيمزالم ىلإ اوقرت

 ةيشابنوأ
 دنع

 تزصع نيمأ ١

 هركمروك ناجره ١
 و م يسع لو سسبوصو هوس ست

 هدعب لت » م ١

 نيدعاسم ةبتر ىلإ اوقرت



 دك |

 ددع

 هلبقاه ١
 دلع

 هلبقام م

 ةيشابنوآلا عيات

 دلع

 هلبقام !؟

 فناللس ىلع ١

 بحجر لاسرمم ١

 داع راجع ١

 نيدعاسم ةبتر ىلإ اوقرت 1 نبدلا ماسح فسوي ناجم ١
 نابلس دمحم ١

 ظ هللا دبع ناطلس ١

 ىو جرف 8 ١

 ( كاب ىج ؟)
 طابض

 دنع

 ىثابكب ةبتر ىلإ قرت اسنرفب قاب ىثابزوي نابلس دمع ١

 ىساغا لوقغاص ١» ه ه ىف ليلخ لوألا مزالملا ١

 ىشابزوب ١» ١ ه٠ دم دوفلا ىناثا مزالملا ١

 هدحب لمت ” ١ 1١7



 ددع

 هلبقام ١

 دلع

 هلبق أم 1

 طابضلا عبات
 ددع

 هلبقام م
 لوأ مزالم ةبتر ىلا قرت ىكارتب تيخب شيواجتثالا ١

 ةسشيواج

 دلع

 مشاه دمحأ جرف ١

 5 5 ىوش جرف ١
 نيناث نيمزالم ةبتر ىلا اوقرث 1 ع

 نيسح هللا دبع جاحلا ١

 ناطبق دمحم ريش ١

 ةيشابنوأ
 ددع

 نيمأ كولي ىئابنوأ بيح بوجحم ٠١

 نبدعاسم ةيتر ىلا أقرت 6 نادوس دحأ لوملا دبع و

 تيخم نيع وبأ ١

 هدعب لمت بت ”ه ١



 ددع

 هلقاه ١
 ددع

 هلبقام اه
 ةيشابنوآلا عبات

 دددع

 هليقام ع

00 

 ظ سيردأ ريخلا دبع ١

 ىوابرغلا ىلوملا لضف ١

 تيخم راهجلا دبع ١
 نيدعاسم ةبتر ىلآ اوقرت

 | 0 تحي 8

 مدآ دماح 4 ١ |

 (كولب ىج «)

 طابض
 داع

 ىساغأ لوقغاص ةبئار ىلا قرت ىنبزلا دمع جرف لوألا مزالملا ١
 ىشابزوب ه١ ده ىلع دمحم ىنباثلا مزالملا ١

 لوأمزالم » ٠ نادوس ىضضارديعشيواجشابلا ١ م

 هدعب لقت 0 ميل ١



 ددع

 هلبقام ١

 ددذع

 هلبقام مب

 ةيشي واج
 دع

 م دمم ناجرم ١

 ىرضخلا ىلع نابلس ١

 نيناث نيمزالم ةبتر ىلإ اوقرت دمحأ تيم 9

 فيرش ناجرم ١

 | تجب رورس ١ ه

 ةيشابنوأ
 ددع

 ديعس ديأز ١

 ا هع هع دو ف

 هشابكح مدآ ركوك ١
 ىسع سردأ ١

 ىضار هللا دبع لاسرم ١

 هوكلا دمت لاسر 9

 0 دمج لالب و

 ريح دمحم ١ م

 هدعب لت ه. ١



 مل 66ه دل

 ددع

 هلام ١

 دلع

1 

 (كوبىج«)
 طابض

 دذنع

 ىماغأ لوقغاص ةبتر ىلإ قرت ىزاجح حلاص لوألا مزالملا ١
 ىئثابزوب »٠ ه٠ ىسوم نحرلا دبع ىناثلا مزالملا ١

 ل وأ مزالم عااد لاس هللأ دبع شي وامجتايلا ١

 ةيشب واج
 دلع

 فيرش نابلس ناجرم ١

 ىروصاندلا ىلع ناجرمه ١

 نيناث نيمزالم ةبتر ىلإ اوقر دمع جاحلا ركب وبأ ١

 دحا ديس ميلس ١

 | هللا دبع كوريم نيمأ كوللا ١ ه

 ةيشابنوأ
 ددع

 هونلا ماسح ١

 ىلع هللا دبع ١

 هدعب لقت *” ه8 ١

 نيدعاسم ةيبتر ىلإ اوقرت



 ماو ب

 ددع

 هلقام ١
 ددع

 هلبقام هم
 ةيشابنوآلا عبات
 ددصع

 هليقام ٠
 ليلخ جاحلا دمج ١

 هزمح دمحأ دس ١)

 هللا دع ١

 نينعلا وبأ تيخم ١

 نايلس ضوعم ديعس ١

 ملسم تيخم ١ م

”1/ 

 هلبق امل ناب
 دلع

 ىال أ ريمأ

 ةيساغأ لوقغاص

 ةيشابزوي
 لوأ نيمزالم
 نيناث نيمزالم

 نيدعاسم

 محا ميحأ  محيحا احح | اح
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 ندل نم ةبجوملا ىالأريمأ ةيتر ىدلروب ةخسن هذهو

 -: ىدنفأ سأملا دمم ىلا ويدخلا ومس

 ناك ىذلا كب سالأ دم مراكألاو رباكألا راغتا ه

 ىلا قرو اكيسكمي تناك ىنلا ةيرصملا ةننادوسلا ةطروألا ىئابكحب

 . هولع ديز ىالأريمأ ةبتر

 ةأفاكم ةفورعملا انتيجبو ةفولأ# ا اتتداع رم هنأ امب

 دقو . دارلاا مهغيلبتو داشرلاو ةقادلا بارأ و داهجالا ىوذ

 نسحب تق ىلا ةيرصملا ةقرفلا 1م اكيسكم تابهج ىف ادب ام رس
 اهتعارب نم لاصقلا نيدايم ىف نسلألا هب امل تدبش امو « اهئرادا

 انالعاو ةيركسعلا. ةيارلا نشل ءالغعا اهئرابمو بورحلا توتق ىف
 . ناكملا دعابتو ناطوآلا ةبرغ عم ةيرصملا ركاسعلا فرشل

 ةيضرملا ةريسلاو ةييلا قالخآلا رم اهل تيثام اضيأ قرسو

 ةعفار رايدلل ةقرفلا هنه ةدوع نآلا ىنرس اك . ةلكلا ةماقتسالاو

 ًايركت ىالأريمأ ةبترب كتقرشف . راشبتسالاو ةرسملاو رخفلا مالعأ
 كتمدخل ًانسحتو كنالخو كناوخا نيب كردقل ءالعاو كنأشل .

 ديزمب ًامالعاو اهتيدبأ ىلا كتمه _رسح ىلع كل ةأفاكمو اهتيدأ ىتلا

 ةمعتلا هذمل فرعاف . كيلع ىراظنأ نسح فدارتو كيللإ نافتلا

 ةماقتسالاو ةقادصلا رم كيف دبع ام ىلع مدو اهردق قح

 كيقرتو كلآمو كلاح _سح هب دادزي اهف دبجاو اهركشب ًامايق
 . « كلاي ةياغ ىلا كلامآ غولب ىف



 لما“

 ويدخلا ومس نم اهب معنملا بترلا ىدلروي ةخسن اضيأ هذهو

 : مهو موامسأ ةيتآلا طابضلا نم لك ىلع
 اهب معنملا بترلا ءامسالا

 ىثابكب ىدقأ دمعحأ نيسح

 : » تنالسدحم

 غاص ٠ ىزارع جرف

 ٌ : نكن لببطع
 » ىنيزلا دمع جرف

 : ٠ ىزامجح ملاص

 ىثابزوي » بيب هللا لضف
 0 0 د دوفلا

 3 »هه ىّلعدح

 0 » ىسوم نمحرلا دبع

 ةيحلاو ةقادصلا ىوذ ةأفاكم ةيعرملا انتاداع نم سزأ امب

 ىلا ةيرصملا ةقرفلا .رم اكيسكم تابج ىف ادب اه ىقرس دق

 ةيرطفلا هعاجشلا ىضتقم ىلع ةعاربلا نه امل تبث امو اهلج نم تنأ

 فرشل انالعاو ةيركسعلا ةيارلا ىرأشل ءالعا ا بئبج ىف ةزوكرلا

 اضيا ىرسو .ناكملا دعاتتو ناطوألا ةيرغ عم ةيرصملا ركاسعلا

 ةيضرملا ةريسلاو ةسيهبلا قالخألا نم ندلألا هب امل تدبش ام

 لماعأو همايها قدص ىلع دحأ لك ءقفاكأ نأ مزلف . ةيلكلا ةماقتسالاو

 . ةبترب كتقرشف . هماركا ديزم نم هقحتسي امب دحاو لك

 كسسساقتسا نسسح ىلع كل ةأناكمو كتتددنل انمحمن
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 . « كلاسملا نسحآ ىلع مدو كلذ ردق فرعاف

 قيرفلا ىلا هنيع خيراتلاب ويدخلا ومسلا بحاص اضيأ بتكو

 مهحنمل ةطروآلا دو لج ةيقرت ددصب سرملا دئاق اشاب بتار

 كيسكملا برح ىف اهب اوماق ىتلا ةميقلا مدخلا هذه ىلع تافاكملا

 : ىنألا مآلا

 اكيسكم نم ترضح ىلا ةينادوسلا ةطروألا ناد

 طابضلا مهف اب ًاصخش مل# تدجو اهدادعت رصح ىرجو

 ىثابكي نم مدقت ىذلا فشكلا نم ملع ام بسح طابض فصلاو

 مهبلع انسحأ دقف ء طابض فصلاو طابضلا امأف . ةطروألا طابضو

 ملعي ام بسح اهلا مهداعصاب انتدارا تقلعت ىلا بترلا ىلا مهداعصاب

 مكنق رعب مهداعصا نورجت ءالؤبف رافنألا امأو . هعم قوفرملا فشكلا نم

 ةقايللا نم مهنم لك ىف هنورت ام بسح ةيشيواجو ةيشيواجشاب بتر ىلا

 كلذب ًافشك رواسرتو ًايفش مانمهفأ اك ةيلباقلاو دادعتسالاو
 ليكول انرمأ ردص اهيسح هداهعا ىرجيل ةيدابجلا فكاويد ىلا

 ًاضيأ طقسلا صاخشألا مسيهف امب ءالؤهو . هخيرات ىف ةيداهجلا

 ةيدابجلاب مهللماعم ريصي اهلا .:ودعصي ىتلا بترلا ىلا مهداعصاب ثيح

 مل هرادصا مزل كلذبو . اهلإ رداصلا انرمأب حضوتام بسح

 . « هاضتقمي ءارجالل

 ىلا نيعباتلا ةيداهجلا دارفأ بترو ءامسأب فشك اذهو

 . مهقاقحتسا ىلع ءانب اوقرتو اكيسكم نم نيرضاحلا هدابب ىالأ ىج



 د قه

 ( كولب ىجنرب )
 ةديدجلا بترلا ةدقلا بترلا باقلأو ءامسأ ددع

 شرواج ىج هتيبنرأ قدص جرف ١

 , ىجورب 2( ميركلا دبع ىتلا دبع ١
 شيواججئار رفن ىجيئرب سردا لع ١

 : 0 هسصحبش مهل رأآ ١

 ١ هلبم لع : ١

 ١ فيرشلا ىدأاو : :

 ١ نمحرلا دبع مها ربلآ 5 .

 ١ مها ربا ىلع ١ :

 ١ وكوك .نراضمر :

 ١) وضلا ديعس : :
 ١ نرزادوس عفان : 0

 ١) داصلا تيحم 3 0

 ١ نادوس وكوك 1 5

 م ١ هللا دبع هللا هاج 9١

 ١ ربدس 00 جاحلا ١ 0

 ١ عفار ناجرم 1 ,

 ١| هدبع دصمخ , _.

 هدعب لقن ١



 ماك

 باقلأو ءامسأ ددع

١/ 

١ 

١ 

١ 

١ 

 هلبقام

 مدأ رباج

 دماح دح

 دم ريغ

 هللا بيح واجبنا

 دمخ تيخم

 ديعس قزر

 ىوك رون

 دبع هللا ريخ
 ..:راضمر مهاربا

 دمع هراشب

 هللا لضف تيخب
 نيدلا رس دمحم لاسرم

 دمج سيخ
 نادوس وكوك

 سيم ريخلا دبع
 دمحلأ دم ٠

 هلي لقلت 4

 ةميدقلا بترلا

 رفن ىجئرب

 هداع رفن

 ةديدجلا بترلا

 شيواجتتاب

 شيواج



 مايل

 باقلأو ءامسأ ددع

 هلبقام 4

 نادوس هفيلخ ١

 سيمخ تيخم ١

 ةعدقلا بترلا

 هداع رفن

 و سو طم دكا تام سس يس سبيع

 ةديدجلا بئرلا

 شواج
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 كي

 ذب

 سم مره

 ١ه

١ 

١ 

 ددع

١ 

١ 

١ 

١ 

5 

 هليقأم

 هللا دبع ريخ
 ناجم هرضنلا دمع

 دم عماج

 من كوربم
 هللا دبع دمحأ

 اغأ هدبع نامأ

 مدآ لاسر

 زفقنزق دئاز

 هلادنس وكوك

 مكاد هللا دبع

 ةميدقلا بترلا

 هداع رفن

 ( كوب ىجنكحيا )

 عمت مسن
 هللا لضف ديعس
 مست سيردأ

 .فكايلس ناجم

 هدعب لقت

 ىج هتينرت

 ىجورب

 رفن ىجئرب

 ةديدجلا بترلا

 شيواج

 شيواج .4



 ب ب مؤباس

 ةديدجلا بترلا ةميدقلا بترلا باقهتاوءاممأ ددع

 هلبقام <

 دنع

 هلبقام

 شيواجشاب رفن ىجنرب وضلا هللا لضف ١

 , , لتكدروك ديعس ١)
 : : دما نيداج 9

 ٍ : قسع دعس ١.

 : : مدتتامن ١

 : 8 ىلع دمحأ هكرب ١

 , : لاله مهأربا نابلس ١

 : ١ نادمح هللا جرف ١

 : : 5 عرد هلوفج ١

 ١ 1 ديس جاحلا ١

 5 5 * دمحم 9١

 3 3 نادوس هللا دلغ 1

 . , 2 صاع تيخحم ١

 0 0 ىلع نيتسح ١

 : 1 هللا دع لاجرلا دع ١

 هدعب لقت )9



 باقهتلاو ءاممأ ددع

 هلقام 4

 ددعع

"4 5! 

 هلقام

 ىوللاي

 قوتعم قاع دمع

 دامح لأسم

 .فنرادوس دياز

 قولا ىفاك

 حابصم ناجم

 دعا سمت

 همحر نتابتلا دبع

 ناكر دمع

 نيمرأ سلم

 نحرلا ديع وكوك

 وك روك وامجنا

 لعهحر
 هللا دبع هححرب

 لاو ادل

 ةميدقلا بترلا

 ةداع رقت

 ةديدجلا بترلا

 شواج



 ددع

 هلبقام

 باقلاو ءامسأ

 دلع

 قا

 ١

 ١

 ١
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 هلبقام

 هللا دع تبخي

 ديعس سيخ

 ىوكر لضف

 تيخبلا دبع هعمج
 مدآ دحأ هج ر

 دعم. نق
 دمعأ همحر

 ربع .ى#دناجرم

 هللا لضف هللا لضف

 ىروك وك

 ىسيوطسبلا هللا دبع

 قفلأ دم تيب

 هدعب لقت

 ةميدقلا بترلا

 هداع رفت

0 

 اي

 ةديدجلا بترلا

 شي واج



 باقلاو ءاعسأ ددع

 هلام

 دلع

544 

١ 

١ 16 

1 

 لام

 دما ديس جرف

 نيتسح هللا دبع
 هوددلو لاسم

 روصنم دو#

 ل جود سيمخ

 ىواصحي ىلع

 رمخ رهوج

 دومحملا دبع ىنلا لضف
 لم م

 ىواح دماح

 دمع نمحرلا دبع

 .نرادوس هللا قزر

 ديسعس كرب
 قوعم ناءعد

 نابلس يسن

 هدعب لقت

 ةميدقلا بترلا

 هداع رفن

 ةديدجلا بترلا

 شي واج



 باقلاو ءاعسأ دنع

 هلبقام ١7

 دلع

 ١

 ١

 مل

 "١1 ه١6

 ةعدقلا بترلا

 ( كولب ىبنسوأ )

 بط ديعس
 دهم كوربم

 رباج ريبخ

 رجحلا ييهاربا

 نوديف كرك
 ىييرشلا هاربا تيخم

 سيوبا ىنلا دبع

 نادح ها

 روكش دم ريخ

 ىربربلا دياز

 هبهو نابلس رهوج

 لع دعس

 سيمخ لاسم

 نوتيز دمحا ناحر

 نادوس واحنا

 هدهسب لقن

 ىج هتسن رث

 ىجورب

 رفن ىجنرب

 و

 ةميدقلا بترلا



 ةديدجلا بترلا ةميدقلا بترلا باقلاو ءامسأ ددع

 هلبقام 17

 دنع

 هلبقام

 شي واجشاب رفن يحنري نابلس دمج تيخي ١
 , 5 دمج هللا لضف 9

 , : سابع لاسرم 9

 ١ ديا دمع ميسن ١ :

 شب واج هداع رفن هللا جرف خيشلا ١

  9نادوسرصات ١ ١

 5 . ىواتحلا ميه رباريخ 9

 ١ دم هللأ ريش ١ 5

 ١ ىروك جوف 0 0

  9١ىروك ناجرم : :

  9١ليعاعسا ناجبرمه : :

 ١ ناير هلا لضف : ١

 ١ : نيماللا مها سا و

 ١ فيرشلادحاديسكوربم ١ ه :

 ةدعب لمت 0 )اا



 ددع

 مها

 باقلأو ءامسأ

 هلبقام ١

 ددذع

 هلقام ؟.

١ 

١ 

0 

 مه اال

 هعمج ىلوملا دبع

 روصنم هللا قزر رورس

 دياز فناهلس

 ىلوملا دبع سيمخ

 نمحرلا دبع لينلا رحب

 هللا دبع .نراحير

 هللا طع كىيعس

 ىواح لاسم

 وكركم هريوز

 سردا هللا دنع

 دمحم ليربج

 قفلا مدآ
 هعمج همحر

 ةيرس وبأ ونانأ

 هفق وبأ مهاربا رورس

 هدعب لقت

 ةميدقلا بترلا

 هداع رقت

 ةديدجلا بترلا

 شيواج



 تب

 ةديدجلا بترلا ةميدقلا بترلا باتلأو ءامسأ 2 ددع

 هلبقأم

 دلع

 هلبقام مه

 شيواج هدأع رفت لياحمتن ريش ٠١

 ١ نادوسأ_ر_ كي وبأ 0 3

 ١ تب ريخلا دع 0 3

 ١ مالسلا كبع لمح 0 0

 ل ىواي ةكرب ١

 : 9 ديسلأ دمع مدآ ١

 : : ناتح ناذوسا قا هغ“ 3
 0 3 لع 52 دمخح ١

 : هكرب تيخمي ١

 . : جرف ىلع هللا لضف ١

 : : نيسح مدآ ١

 2 , نيسح هللا دبع 9١

 , , د ديعس ١
 5 5 هةعمج لضف ١) هق

 هدصب لقت 1م



 ددع

 امك

 امك

 باقلأو ءامسأ

 هليقام
 ةميدقلا بترلا

 ( كواب ىجندرد )

 دلع

 اق ني
 اوضلا ميهاربا

 تفسر يطا كيس

 ىسوم عماسلا تيخم

 د كف

 روالا ايركحز

 هللا دع دمج

 دمحم رم

 ىوارح دعس

 دمع هجر

 دخلا ديعس

 مدأ سيئو

 ىلع كوربم

 عيد ميهاربا جرف
 ىلع ولمتا

 هدعب لقت ٠6

 ىج هتيبنرث

 ىجورب

 رفن ىجئرب

 ةديدجلا بترلا

 شب واج

 ش واجشاب



 ددع

 ليك

 امك ٠١

 بع "يش

 رون ةممج

 دي هع

 قزارلا ديع هكرب

 دمع رماطلا
 نسح دامه

 مدآ ناهنع .

 هللا لضف نايلس لضف
 ديس ادغل

 دبعلا هللا دع

 مدآ قداص

 ةميدقلا بترلا

 رفت ىجئرب

 هذاع رف

 ممسسسسسلل

 ةديدجلا بترلا

 شيواجبئاب

 شواج



 ةديدجلا بترلا ةميدقلا بترلا بافقلأو ءامسأ ددع

 هلبقم 15

 ددع

 هلبقام م٠

 شيواج هداع رفن هجعن نودلو ١

 ١ ىلا دبع هللا دبع : ١

 : مدآ ليعامسا 9

 , 2 دسلا فسوب ريش 9

 : 5 دامح نسح 9

 ١ دمج لظون ١ 1
 ١ ١ ناصمقلا وبأ تيخم 9

 2 3 ىرصملا دمحا تبخب 9

 . : اغأ نسح تسخم 9

 ١ هكرب ريخخلا دبع , ,
 ١ : راتخيم اجرلا دبع 9

 ١ كنروك وكوك : ,

 ١) سيمخ هصمج : ١

 2 : : مها نيا دصا 9

 ١ نردأ نمح رلأ دنع 0 0

 هدعب لقت 40 5



 لاو

 ةديدجلا بترلا ةمبدقلا بترلا .باقثأو ءامسأ دبع

 هلبقام 20017

 ددذدطع

 هلبقام عه

 شيواج هدأع رفن مهاريا تيخب ١

 : : ىراجنوك تي ١

 3 5 دما لع ١

 : : ميماربا ىلع ١

 5 : انأ ميهاربا لاسم 9

 5 ١ دما مدآ ١

 0 , ىسوم لالب 9١

 : : هعمج لاله )9

 : 5 ميلحلا دمع دمش ديعس 1

 , , نيئسح رورس ١

 , 0 روت ريح ١

 , 3 دمحم هللا لضف ١

 , 0 نسح تبت ١

 5 1 رح تيخي ١

 8 ميركلا دبع ديعس 6 21١

 ةمخأ نا
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 لكقاملناي
 ةيشيواجشاب . رفن ىجئرب 534

 ةيشيواج . هيجوريو هيج هتيبنرت /

 ةشواج 3 هداع رافنأ 1

 ةلمحجا 45

 مرجحم اه ىف خرؤملا قباسلا ىلاعلا رمآلا لوصو دنعو

 ررح ةيدابجلا ناويد ىلإ م م10 ةئس ويام مو  ه ووو ةنس
 م 1١م5 ةنس هينوي )م ه ١784 ةنس رصفص ٠١ ىف

 ىلا باطخلا كب ساملا دمع ىالألاريما ىلإ

 معنأ دق ةراا هذه ىف اكيسكم نم مكتدوع ىدل»

 معنأ كلذكو مكترادجو متيلمأل ارظن ىالأريمأ ةبترب يلع
 دمحجو « دمحا نيسح ةيشابزويلا ةيدققالا تارضح ىلع ىشابكبلا ةبترب
 ةيدتفألا ىلع ىساغأ لوقغاصلا ةبتربو . اسنرفب قب ىذلا نايلس

 حلاصو « ىنيزلا دمح جرفو « ىف ليلخو « ىزازع جرف لوآلا نيمزالملا

 هللا لضف ىتاوثلا نيمزالملا ةيد قالا ىلع ىئابزويلا ةبتربو . ىزاجح

 مزالملا ةبثربو ٠ ىموم نمحرلا دبعو « ىلع دمشو . دم دوفلاو . بيبح
 « يكارتب تيخو «ىتادوسلا هللا دبع ةيشيواجشابلا .رم لكىلع لوألا

 مزالم ةبتربو . هيقفلا ماس هللا دبعو « ىتادوسلا ىضار _.رعحرلا دبعو

 : مؤاممأ ةيتآلا ةيشابنوالاو ةيشيواجلا نم لك ىلع دعاس» ةبتربو ناث



 ب ايوب

 ددع
 الوأ نرركذملا ةلمج

 قالا مزاللا ةيترب مهلع معنملا ةيشيواجلا
 دنع

 تاحرف ديدح ١

 دمحإ نسح ١

 نابلس ناجرم ١

 سوواط دوعسم ١

 ماه دمحأ جف ١

 ىودب جره ١

 هشاب نيسح هللأ دبع جاحلا ١

 ناطبق دمحم ريش ١
 لاملا دمحم نايرم ١

 ىرضخلا ىلع نابلس ١

 دمأ تيخم ١

 فيرش ناجرم ١

 تجبم رورس ١

 فيرش نابلس ناجرم ١

 ىروصاندلا لع ناجرم ؟

 ( شيواج) نيمأ كواب هللا دبع كوربم ١

 00 ملعب لق 5 00



 ددع

 هلبقام 1

 دلع

 هليقام

 دم اجلا ركب وبأ ١

 رقشآلا دمحا ديس لس 01 ١

 نيدعاس ةبترب مهلع معنملا ةيشاينوالا

 دداع

 تزع نيمأ ١
 هركمروك ناجرمه 9

 فتنرايلس ىلع ١

 بجر لاسرم ١

 نيدلا ماسح فسوي ناجرم ١

 دام ريج ١

 تفرايلس دمحم ١
 هللا دبع ناطلس ١

 فو جرف ١

 نيمأ كولب ىشابنوأ بيبح بوجحم و

 هلم لمت ٠6١ مس



 ددذدع

 هلقام مس

 ددع

 افلا

 اك

 هلبقام ٠

١ 

 ل

١ 

 نادوس دمحأ ىلوملا دبع

 تيخم نينع وبا

 ديلا فسوي جرف

 سيردا ريخلا ديع

 ىوابرغلا ىلوملا لضف
 تيخ رابجلا دبع

6 
 مدآ ديماح

 ديعس دياز

 هللا دمع دمت رورس

 هشابك مدآ ركرك

 ىسع سردأ

 ىضار هللا دبع لاسرم

 هوكلا دمه لاسرم

 دم لالب

 هلع لقن 0



 هم اله

 ددذدغع

 هلبقام مع
 ددذدع

 هلبقام ؟ه

 رحب دمج ١
 هونلا ماسح ١

 ىلع هللا دبع ١
 ليلغ جاحلا دمحم ١

 هزمح دمحأ ديس ١

 رصع ىلع هللا دبع ١

 نينعلا وبأ تيخن ١

 نابلس ضوعم ديعس ١

 ملسم تيخب 14 0 ١)

 نويسو خس ددتلاظص >0

 تارضحو ةبيلا مكتاذب صاخلا ىدرولويبلا رادصا راص دقو

 . ةيشايزويلا ىماوأ كلذكو ةيساغأ لوقغاصلاو ةيشابكبلا

 معنلا ىلو ةرضح رم ةيدابجلل رداصلا ىمألا ىلع .انبو

 م 1831/ ةنس ويام لو قفاوملا ه 19م4 ةنس مر ,ه خيراتب

 نيدعاسملاو قاوللاو لوآلا نيمزالملا تارض+- بترلا قاب حماسامل

 قفاوملا ه 1784 ةنس رمفص + خيرات اهنه كلذ داهتعا راص دقف



 - ايث

 . م 1م ةلم هنوف

 دقف هليكشت راص ىذلا ىالأ ىج وو لامعأ ةرادا امأ

 ورسخ ةداعسلا بحاص ةدبمع ىلا هتلاحاب ًايوفش رمآلا ردص

 ايدراغ قيرف اشابلا ةداعسلا باص ةرضح ةدافاب ءاج ام اشاب

 رفص و خيراتي ةيبلا مكتاذ ىلا كلذ نالعال رادرسلا ليكوو

 ةيمولعملل مم ةرمب م 144ه ةنس هينوي ١١ قفاوملا ه 9١م4 ةنس

 رودص خيرات نم ًارابتعا مهتابترمو طابضلا ةيقرت ديق داننعاو

 . ىويدخلا ىلاعلا نامرفلا

 هيلع ءانب
 ىلا ةنوناقلا ةيلوصآلا تايبنتلاو رماوآلا ةءاطا مزلي

 اشابلل رداصلا ىماسلا رمآلا قوطنك اشاب ورسخ ءاوللا ىلا ردصت
 . « ةيمولعبلل اذهو هتفلاخم نم رذحلاو هيلا ىموملا

 ركاسع نم رخآت دق ناك نم رصم ىلا داع ريسي نمز دعبو

 . اهلا ةدوعلا نع ةطروألا

 ىدنْلا اسنرف نه عجر م 5430 ةنس هينوي ”ه ىفف

 دمب ضرم رثأ لع سيراب تايفشتسمب ناك ىذلا نابلس مسن

 . هناوخاك قرف هئافش

 ةيردنكسالا ىلا أضيأ عسصجر ما 1451 ةنس ربمتبس ؟ ىفو



 ب هك

 دنع نيلقتعم اناك .رنراذللا دمحا قزرو ء دمحم سردا نايدنجملا

 رئاس اهلا قر ىتلا تاجردلا ىلا اِيقرف امبحارس قلطأو نييكسكملا

 . ةطروآلا هذه دونج

 ةطروألا هن فه لاجر ضعب خيرات

 برحلا هذه ىف ةيسنرف ةمسوأب مهلع معنأ نيذلا

 رفاسو م 1844 ةنس ىف ىرصملا شيجلا ةمدخ لخد

 نيعو ىثايك ةبئر ىلا قرو ةطرواللل ناث دئاق وهو رصم نم

 ويام ف فوت ىذلا ىدنقا هللا ةربج ىثابكللا هفلس لحم اهل ًادئاق

 نم ًاماسو لانو . ءارفصلا ىملاب هتاصا رثأ ىلع ما 15 ةنس

 برغخلا هته نابا ىف ( رونود نويجيلال ىد هيلافش ) ةبتر

 تعضو امدنع م 189 ةئس ( هييسفود اوركال ) ماسوو 1834 ماع

 ليعامسا ويدخلا هاقر رصم ىلا هبابا دمبو . اهرازوأ برملا

 رفعج نراك امدنع م 1459 ةئس ىفو . ىالأريمأ راصف نيتبتر اشاب

 ىاشلا ةاشملا ىالآل ًادئاق ناك نادوسلل ماع ًارادكح اشاب ربظم

 طباض فص ؟110 و ًاطباض م١ رم فلؤملا موطرخلاب ىتادوسلا

 . ةفورعم ريغ كلذ دعب اهب ماق ىتلا تامدخلاو . ىدنجو



 ىدنفأ دمحأ نيسح ىثابزويلا ب ٠

 ماسو لانو م 8١ه4 ةنس ىف ىرصملا شيجلا ةمدخ لخد

 هتدوع دعبو م 1874 ةنس ىف ( رونود رزرويجبلال ىذ ةيلاقش )

 ًايشابك راصف نيتيتر اشب ليعامسا ويدخلا هاقر رصم ىلا

 . ةمولعم ريغ ةيلاتلا هتامدخو

 ىدنفأ نابلس دم ىثابزويلا - »م

 ماسو لانو م87 ةنس ىرصملا شيلا ةمدخ لخد

 هعوجر دعبو . م1865 مأع ( رونود نويجيلال ىد هيلافش ) .

 ىو . ًايشابكب راصف نيتبر ليعامسا ويدخلا هاقر رصم ىلا

 . روفراد شيحي تناك ىتلا طرآلا ىدحا دئاق ناك ما 1مل ةنس

 ةيريدم شويجل آدئاق نيعو ماقمتاق ةبتر ىلا ةنسلا كلت ىف قرتو
 . ةثورعم ريغ ةيلاتلا هتامدخو . ) روفراد ( هراد

 ىدفقا ىزازع جرف لوأالا مزالملل - 4

 ماسو لانو م 1844و ماع ىرصملا شيجلا ةمددخ لخد

 هتدوع دعبو م 1851 ةنس ( رونود نويجيلال ىد هييلافش )

 هناي عو»» اقام رام قيعمار ليفاما# دكت هاقرب نسم لا

 . ةمواعم ريغ ةلاتلا



 ىدقا ىيزلا جرف لوألا مزالملا - ه

 ماسو لانو م 1867 ماع ىرصملا شيلا ةمدخ لخد

 هتدوع دعبو . م 56 ةنس ىف ( رونود نويجيلال ىد هيبلافش )

 م 188١ ةنس ىفو . ًاغاص راصف نيتبتر ليعامسا ويدخلا هاقر رصم ىلا

 ًايناث ادئاقو ماقمتاق ةبترل آزئاح ناك ةيبارمعلا ةروثلا نابا ىف

 ًاعباتو ةيماح ةفصب ارط ىف اطبارم راك ىذلا ىتادوسلا ىالألل
 تفتويارعلا مهتاو . (امشاب ) كب شيشح ىبأ لاعلا دبع ىالآلا ريمآل

 ىلع هولاحأو قيفوت ويدخلا ىمأب مهلع مآتلاب كب ىنيزلا جرف

 . ىئاكب ةيتر ىلا هليزاتب سلجلا اذه مخ ىركسع سلجم
 . هتيرب هلسرأو محلا انه ىلع قفاوي مل ويدخلا يقرأ يدع

 انقوو . ىالأريمأ ةببترب وهو موطرخلا ىلا لن مث عوصم ىلا
 ًآدئاق تناك م 1484 ةنس ىف ةنيدملا هذه ىلا اشاب نودروغ ءاج

 دونجلا رم اهنق ىالآلا ذمه تاكو . ىتادوسلا لوآلا ىالألل

 ريبك هئيعو ءاول ةبتو نودروغ هحنف اهئيماح اهم فلأت ىلا

 ىو . موطركلا ةياحب هئاقلا ةينادوسلاو ةيرصملا شوبجلا داوق

 ىف اهطوقس دنع لتققو قيرف ةبتر ىلا هاقر اهراصح نابا
 . شواردلا ىديأ

 ىدقا ىزامجح حلاص لوألا مزالملا -

 ماسو لانو مم ؤمها ةنس ىرصم لا شيملا ةمدخ لضد



 سوءا

 هباإ دمبو . م 1854 ماع ىف ( رونود نويجيلال ىد هييلافش )

 ىفو . ًاغاص راصف نيتتر اشاب ليعامما وبدلا هاقر رصم ىلا

 8 ماقماق ىلا هلق قرو روفاد شج ف ناك م امالا/ ةنسم

 . ةفورعم ريغ ةلاتلا هنامدخو

 ىتف ىدتققا ليلخ لوألا مزاللل - +٠

 ماسو لانو م 1467 ةتس ىف ىرصملا شيجلا ةمدخ لخد

 ىف ( بوايداو جالود مادروتونود ناكيسكم نويساروكيال )

 ليعامما ويدخلا هاقر رصم ىلا هعو جر دعيو . م 1456 ةئس

 . ةفورعم ريغ ةيلاتلا هتامدخو . ًاغقاص راصف نيتيتر اشاب

 ىدنقا د دوفلا ىلثلا مزالملا - م

 ماسو لانو م .١86 ةنس ىف ىرصملا شيلا ةمدخ لخد

 هعوجر دعيو . م 1451 مأع ( رونود نويجيلال ىد ةيلافش )

 هتامدخو . ًاشابزوي راصف نيتيتر ليعامسا ويدخلا هاقر رصم ىلا

 . ةقورعم ريغ ةقحاللا

 ىدنقا ىبوم رجلا دبع ىناقلا مزاللل - و

 ماسو لانو م 86 ةنسم ف ىرصملا شجملا ةمدخ لضخد

 هبايإ دعبو . م 1835 ةنس ىف ( رونود نويجيلال ىد هييلافش )



 - ىملل١ 2

 . ًايشابزوي راصق نيتبتر اشاب ليعامسا ويدخلا هاقر رصم ىلإ

 . ةقورعم ريغ ةقحاللا هتامدخو

 ىدتققا لع دمخع قاثلا مزالملا هع

 ماسو لانو ماوم69 ةنس ىرصملا شيجلا ةمدخ لخد

 هبايإ دعبو . م 9450 ماع ( رونود نويجيلال ىد هيبلاثش )

 . ايشابزوي راصف نيتتر ليعامسا ويدخلا هاقر رصم ىلإ
 . هقورعم ريغ ةعحاللا هرامدخو

 ىدنفأ بيبح هللا لضف ىلثلا مزاللا - ١

 : ماسو لانو . م1486 ةنس ىرصملا شجلا ةمدخ لخد

 ىلإ هعو جر دعبو . م9839 ماع ( رونود نويجيلال ىد هييلاثش )

 هتامدخو . ًايشابزوي راصف نيتبتر اشاب ليعامسا ويدخلا هاقر رصم

 . ةثورعم ريع ةقحاللا

 ةعبرألا تاكول للا ةيشي واجشاب

 ىنادوسلا هللا دبع لوأالا كولبلا شيواجشاب - و

 رصم ىلإ هعوجر دعبو . م00 ةنم برحلا ماسو لأت

 ناكو : لوأ ًامزالم راصف نيس ر اشاب ليعاعسا ويدخلا ةحتم

 عم ترفاس ىلا ةينادوسلا ةطروآلا طابض دحأ مومحام. ةنس



 ةبترب فنراكو ءاوتسالا طخ ةيريدم حتفل اشاب ركب ليومص ريس
 هذهب ةيركسعلا طقنلا ىد حإ وكبتاف ةيماحل ًادئاق نيعو . غاص

 . ةقورعم ريغ ةقحاللا هتامدخو ةيريدملا

 ى ارتب تيخم ىناثلا كولبلا شيواجشاب - ؟

 ىلإ هعوجر دعبو . م و459 ةنس ىف ىبرحلا ماسولا لان

 ىتأو . لوأ ًامزالم اصف نيتبتر ليعامسا ويدخلا هحنم رصم

 طابضلا دحأ اذه ىدنقأ ىارتب تيخب هيف ناك موي كلذ دمب

 لج مدخم ماقو . نرادوسلا ىف ىرصملا شيجلا ىف نيزرابلا

 هذه شويجل ًادئاق نيع ثيح ءاوتسالا طخ ةيريدم ف صخألابو

 ًارادكح ىلح اشاب رداقلا دبع نيع امو . ماقمئاق ةيبترب ةيربدملا

 ىالثالل ًايناث ًادئاق هنيع ثيح موطرخلا ىلإ هلقنب ىمأ نادوسلل ًاماع

 مك كب ىنيزلا جرف ىالآلاريمأ هدوقي فاك ىذلا ىنادوسلا لوألا

 صأب م1886 ةنس ىف كب ىنيزلا جرف قرئ الو . لوقلا قبس

 قرت موطرفلا ةيماح ةدايق ىلوتو ءاول ةبتد ىلإ اشاب نودروغ

 ًادئاق نيعو اشاب نودروغ مأب ىالأريمأ ةيبتر ىلإ ىارتب تيخي

 اهرصاح امدنع موطرخلا رع عافدلا ىف نأ دقو . ىالآلا اذهل

 نأ هبيصن ناكو ةلوصطبلا تاجرد ىمسأ هل لجسي اب فنويدبلا

 . اهبلع مهثاليتسا دعب هولتق



 ا مم

 ىنادوسلا ىضارلا دبع ثلاثلا كوابلا شيواجشاب - م

 رصم ىلأ هتيدوع دعبو مم ؤمه6 ةتس برحلا ماسو لان

 هتامدخو . لوأ آمزالم راصف نيتمر اشاب ليعامسا ويدتلا هاقر

 . ةلوبجم كلذ دعب

 ىقفلا ماس هلا دع عبارلا كولبلا شيواجشاب - 4

 هاقر رصم ىلا داع الو . م 1836 ةنس برحلا ماسو لان

 هناسيح خيراتو لوأ امزالم راصف نيتنتر اشاب ليعاسا وبدلا

 . لوبجم كلذ دعب

 مماقرو برخلا ماسو اولا نيذلا ةيشيواجلا نيب _.رمو

 نيمزالم اوراصو نيتبتر رصه ىلا معوجر دعب ليعامما ويدخلا

 : مثو كلذ دعب محل لصحام انقرع ةثالث نيناث

 تجهم رورس - ١

 نادوسلا ق ةددعتم حاون قو ءاوتسالا طخ ةيريدم َّق مدخ

 هلتقق ماقمتاق ةبترب موطرخلا ةيماح ىف همانأ رخآ ىف ناكو

 ٠ م امله ةنيف مهبديأ َْق ةندملا هذه طوقس دنع نويدبلا

 ىروصاندلا تاجرم  ؟

 غلبو ءاوتسالا طخ ةيريدم ىف هتمدخ مايأ مظعم ضق



 هبا

 الو ةروكحذلا ةيريدملاب ىدامأ ةطحم ًادئاق _1اكو غاص ةبتر

 . هولتق « م 1مم مأع اهيلع نويدبلا ىلوتسا

 فيرش ىنراجرم - عم

 تلسرا ىتلا اشاب ركب ليوم ةلمج طابض رم ناك

 . دحلا أآذه دنع فقك هنع

 قاب كلذكو ءالؤمهو . ًايدنج نوثالثو ةنامثو ةيشانوأ ةعبس

 78٠ مهبعو#و ًايدنج ؟؛4و ًايشابنوأ م4 وهو ةطروألا

 ةأفاكم لوفقلا قيس اك نيتبتر ليعامس ويدحلا متاقر ء الجر.

 ةلوطب تجوت ىلا كسكملا برح ىف ليلا مهتامدخ ىلع مهل

 . راخفلاو دجملا ليلاكأب هلك ىرصملا شيجلا ابق ةطروالا هذه



 ْ - مه -
 ةنادوسلا ةطروألا هب تماق ام صخلم انرشن نأ قيس دقو اذه

 بفنوعلطي نم انيلطو ءارفغلا مارهالا ةديرجب كيسكملا ىف ةيرصملا

 ىرسخأ تامولعم مهدنع نراك نإ مهتامواممب انوفاوي نأ هيلع

 اهئابثإ انيأر نأشلا اذه ىف تاياتك انيلإ تدروف . هانرك ذام قوف

 : ىه اهو ةيئافلل اماما باتكلا اذه ىف ابخيراوت بسح عباتتلاب

5508 

 تح ١ ب

 ىدتفا دماح علطملا ثحابلا ةرضح انترئاد نواعملاب ىلا بتك

 ريمتبس ه خيراتب رصمب ةيلاملا ةرازو تاباسحب بدتنلا فظوملا ىواضرقلا

 : هصن ام ةجايدلا دعب وو ةنس

 طاضلا

 ءاوللا ةبترب هيلع معنا . سلملا كب دم ىالأريمآلا ١

 مارهالا ةديرج نأ ركذأ ىنكلو طبضلاب خيراتلا فرعأ الو

 لقب اشاب ظاملا خيرات _#لنرع ةحن روع وأ 1و. ماع ف ترشن

 هلأسأ هيلإ تبتك ايهلع تعلطا ايلف بتكلا راد قظوم دحأ

 . هنيح ىف كلذ نع ىباجأو اهردصم نع

 ف عبارلا هيك رو ( ىزازرع ىدقأ جرف غاصلا - ؟

 ادئاق ناكو ماقمتاتف ىثابكب ةبتر ىلإ قر . ( ريمآلا ومس ناي

 ماجا عئاقو ىف شيواردلا عقاوو راصملا ءانثأ السك ةيمامل

 سرام ىتح 1484 ةنس رياربسف نم تيسولقو تاردسو ةنيدسو



 ترصأو نيرصاحللل ملستلا ةيماجلا أ امنتعو .٠ امهم ةنسم

 نولمحي هندآ مم ( ءانمأ ) اذنه مهلإ هجو ىدبللل ملستلا ىلع

 ( اشاب ) تفع دمحا ) ىلإ هلالبتسا ىف باطخلا هجو اهنيمأتي هنم اباتك

 ركاسعلا سيئر ىزازع ( كب ) جرف ( ماقتماقلا ) و ريدا

 ةيماحلا ىلإ كلذ ليبق ىدبملا ىعن نأ ثدحو . طابضلا قاب ىلا مث

 كب ىزازع مسا ىلع عقأ مل ىتأ بيرتلا _.رمو ىآل دعب ءانمألل

 حجراو !فقلطم ىدبملا باتك دعب ركذ هل درب ملو ىرسألا نمض

 ء 1886 ةنس ويلوي 7و ىف ةنيدملا طوقس ليبق هفنأ فتح تام هنأ

 ىف ساخلا هبيترثو ) ىتيزلا كي جرف ىالأريبمألا م

 نيع امدنع موطرغلا راصح ءانثأ ءاول ةبئر ىلع لصح ( نايللا

 لصحي نأ متحتل قيرف ةبتر ىلع لصح هنأ ولو ةيماحلل اماع ادئاق
 هلق ءاول ةبتر ىلإ ىفر اهالكو اشاب ىحصتو اشاب ىزوف اهيلع

 لب ذئتقو ةيترلا كلت حنم رصم قح نم ركب ىل هنأ مويفملاو

 نودروغ نأ حمص . هدحو ناطلسلا ةلالج قح نم كلذ ناك

 باسح الب بترلا حنمب راصو ةدودحم ريغ ةطلس هسفن لوسسخ

 هتكلو اهاسأ ىلإ بترلا رفصأ نم طابضلا ضعبي زفق بح

 قوقح لك سلتخا دق ناك نإو ناطلسلا ةلالج ىدح ىلع ؤرجيل نكي مل

 نايعلا ىدهاشو نيرصاعملا نيخرؤملا نأ هتنآو كلذ دهاشو . قفوت ويدخلا

 . اذه نع ايش اوركذي مل ردلهوأو نيطالسو ىحصنو ىزوف لاثءأ نم



200 

 . ( .نماثلا هبيترتو ) ىدنفا دمت دوفلا ىشابزويلا - ع

  نادوسلاب فولأم ريغ هنال فرح مسالا انه نأ نظلا ىلع بلغي

 ةناجملا ةوق مه ىدنج ..1١6 تابترم عجارأ تنك دقو

 لئابقلا عيمج نم جونز هابشأو جونزو بارعأ نيبام نافدركب
 باتكلاو طايضلا نأ قوف ىحاونلا ةفاكو رئاشعلا فلتخمو

 ءامسالا بيرغب ىمامأ نوردانتي اوناك ام اريثك نيلهألاو نيجرتملاو

 . قالطالا ىلع مسالا اذه مهدحأ نم تعمسباف . مهفداصت ىتلا

 بحاصق دس رولا مسالا ةقيقح نأ تارابتعالا هذ#ل حص اذاف

 رانس ةيماحل ادئاق ناكو ىالأريمأ ةبتر ىلإ لصو مسالا اذه

 ةروثا دبع ىف نادوسلا تا يماح نم طقسام رخآ تناك ىلا

 لو رسأو حرج دقو 1486 ةنس سطسغأ 8و9 ىف كلذو ةيدملا

 ىثابكبلا وهو هبشي رخآ مسا كانهو . كلذ دعب ءىث هنع عمسي

 اذم نأ ىلع . ضيالا راصح ىف ىلتقلا دحأ لوفلا ىدقا دمت

 . ( ايش قحلا نم ىنغي ال نظلاو ) نظ درحجم هلك

 . ( رئاعلا هسترتو ) ىلع ىدقا دمحم ىئثايزويلا ه

 ىالأ ريمأف ماقمئاقق ىئابكبف غاص ةبتر ىلإ قر طباضلا ذمه

 موطرخلا راصح ءانثا لوآلا ىتادوسلا ةدايبلا ىالاألل انادموق ناكو

 شيواردلا لع رصتتا دقو ةيماحلا داوق عصأو لسبأ نم ناكو

 فيرجلاو ىرب عئاقو ىف هجرق وبا دمج احلا مدئاق تاوق قو

 نودروغ هاقرف 1484 ةنس سطسغاو ويلوي ىف ةناثلا ةيافلحلاو



 - يب

 ىف نوفليعلاو ززرح وبأ ىتقوم ىف رصتتاف داعو ءاول ةيتر ىلإ

 هوج ردتسأ مهنأ الو نيرصاحملا لع ىطش داكو ؤم864 ةنس سطسغا

 ىف نابض مأ ةعقوم ىف هيج اونقأو هورصحو تاباغلا ىلإ

 شرتفاف ةعزملا كلت دعب رارفلا هيلع زعو 1884 ةنس ربمتبس 4
 . هولتقو راوثلا هيلع رك ىتح مهناعجشو نيينادوسلا لاطبأ ةداع ىلع هتورف

 ةيشيواجشالا

 ىوسندلا هلا دبع هنظأو . ىتادوسلا هلا دبع 5

 وصهو نينعو ركي ليوم ريسلا عم كرتشا ىذلا وه اذه نآل

 .(ايبطم أطخ اهظأو ) اوكتافال هكوتاف ةيماحلا ادئاق غاص ةبترب

 تناكو كلذ دمب ىثايك ةيتر ىلإ قر دقف كلذك كلذ ناك ناف

 نودروغ ةفرعمب هبيصنت ىوسندلا اغا هللادبع تامدخ رخآ

 ةش واجلا

 رخآلاو انالوم ومس .ناي ىف ءاج ىذلا تجهب كب رورس ماقمئاقلا

 دنع نويدبملا هرسأ دقو اراب ةيماح دئاق تجرب ىدنفا رورس غاصلا

 ةب دبعلا رخآ اذه ناكو 1مم ةنس ريانب ه ىف ابطوقس

 ةرك اذب قلعت لازت ال يلا ةمعضاوتلا تامواعملا ىه هذه



 00 -لمى- .
 راد ىلع تددرتل ثحبلا ةالأوم ىل حامست ىو تناك ولو انالومو

 تخسلن تنك ىتآل رح 5 رداصلا عسي تعجارو بتكلا

 . اهلك ينم تدقفو دئارجلا تاعومجتو بتكلا ضعب نم ىمهام

 دس ال

 ىرانور بولكي وضعلا جاحلا ىدنفا ميلس ةرصح انيلإ بتكو

 ل: هصنام )م ةنس (ربمتبس ) لوليأ م خيراتب نانبل ايجاح

 تامولعم بلطي موس ناي مارهألا ىف تأرق : ريمآلا ىديس

 ىدوجو ءانثأ تدهاش ىأ امبو كيسكملا ىف ةينادوسلا ةقرفلا نع

 لع هرسعم 2وةلاهعلم ويسالب سموع ىعدت ةدلب ىف داللا كلت

 هللا مساب ) ةيرعلا ةغللاب ةيتآلا ةباتكلا ةسينك باب ةبتع

 ابهلسرأ ىنلا ةيرصملا دونجلا ىلإ ةباتكلا كلت نوزعيو ( مبحرلا نامحرلا

 ةياتكلاب مومس عفني كلذ لملو دالبلا كلت ىلع ةلمحب نويلبان

 . ةقرفلا كلت نع

 ل اخ دل

 ىلع لصاجلا ىدنفا ليعامبا دمخ ذاتسالا ةرضح رشنو

 ىف رداصلا مارهألا ددعب بادآلاو ةيرتلا ىف هيسناسيل ةداوش

 ب ةيتألا تامولعملا #١7 ةئس ريمتبس ٠

 ىلدي نأ ىف نوسوط رسم ريمآلا ومس بلطل ةباجإ
 -: قايام نيبأ نأب فرشتأ ةطروألا هذه لاطبا نع فرعي ام لك
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 نييلحاوسلا رم هلصأ : مئه دحا جرف ىلاث مزالملا

 . رمحالا رحبلاو ىدنحلا طدحلا لخدم دنع نيميملا

 ءاوتسالا طخ ىلإ كيسكملا نم هتدوع دعب رفاس

 تاكو .٠ ققرلا ةراحجت عنمل 1م ةةتس ركي ليومص ريسلا عم

 اذه. ماعد دقو « نوعبرألا صوصللا ١ ةصوصخلا هقرف نض

 . ءادعالا ةتغابمو لالسنالا ىف اهودبأ ىلا ةعاجشلا بورضل مسألا

 لاصتالا ىف لضفلا هلو . ةيرسلا تامبملاب هيلإ دهعي ناكو

 دحأ دوعسلا ىنأ ىلع ضبقلل نادوسلا ماح ٍتويأ اشاب ليعامساب

 . ققرلا ةراجتل ناوخا داقع ةكرش دارفأ

 ةيليعامسالا باك رظنا ) لوأ مزالم ةبتتد ىلإ قرو

 ( ركي ليوم ريسلل
 ًاضيأ ركي ليوم ريسلا عم ناك : قفلا ماس ها دبع

 . ىثايزوي ةبتر ىلإ قرو

 ءانثلا بجوأ ام ركي ليومص ريسلا عم ربظأ : فيرش ناجرم

 ناينيلب لبج دنع ىرابلا ةليبق تاماكحتسا محتقا نم لوأ ناك ذإ الوطم هيلع

 .ديدحلا بشخ نم راوسأ لالخ ءافخلا ىف مهقدانب نوقلطي ىلاهالا ناكو

 نيعبرألا صوصللا ةقرف ىف ًاضيأ ركب ليومس ريس عم ناكو

 كيسكملا ىف اومدخ ىرم طابضلا فصو ركاسسعلا نم ريثك

 ةكرعم ىف نوفلب ىد نانيل ويسملا عم ممرخآ نع اواسق مبنكلو

 . ىرابلا ةليبق دض ىجوم دنع



 بهل ا
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 رايجلا دنع ىدمح ىدتقا د# ىثانكنلا ةرضح نم انءاجو

 دالوأ  .رمو نييونلا تاضيوعت فرص ىف ةبينعب ةيلخادلا بودنم

 ١80 ةنس ريمتبس ١4 خيراتب كيسكملاب ةيرصملا ةينادوسلا ةطروآلا دونج
 -: انترئاد نواعماب قيرط نع ةيتآلا ةلاسرلا

 طابض ىنرع قامواعم ضعب ميانجل مدقأ نأب فرشتأ
 مارهألا ددعب متروص ةردوشتملا ةيرصملا ةنادوسلا ةطروألا

 نيمللل لامشلا . ره نوفقاولا مهءاعبا اهو ىراجلا 3 خيرات

 ىو ىدتقا جرف غاصلا - + معن ىدنقا سيردا ىشابزويلا - ١

 ثيح كب ساملا دم ىالاريمألا سلو ىزاجح كي حلاص

 . موطرخلاب ىفوت هنأ

 طوقس دعب رصم ىلإ اورضح دقف مؤامسأ ةروكذملا ةعيرألا امأ

 مهتاضيوعتو مه شاعم ىلع اولوتساو شواردلا دس نادوسلا

 ريبخلا ىدامعمع عبارلاو كلاثلاو ىناثلا ىفوت دقو اهب اوقبو

 .١ ةنس ىف موطرخلا ىلإ داعف معن ىدنقا سيردا ىئابزويلا امأ

 .اهج قوتو

 ماق نأ دعب لطبلا اذه . كب ىنيزلا جرف ىالاريملا  ؟«

 لان نأ دعبو خيراتلا هل هل مج امو بجاولا ةيدأت ىف ةليلجلا تامدخلاب



 د هيل د

 سشواردلا دس موطرخلا ةعقاو لق قيرفلاو ءاوللا ةيبتر

 .٠ 1486 ةنس ويباع "4 ىف

 اهتدلاو تيفوت ناتنس رمعلا نم ال ةديحو اتنب كرت دقو

 شيواردلا ىلوتسا نأ دعب السك ىلإ اهب ترجاهو اهئيع اهتيرت تلوتو

 ابئع تماق ابيرقت )ىو. ةتنس ىو . اهدلاو تاكلتع عيمج ىلع

 مهضرتعاف رصم ىلإ لوصولا ديرت تنبلا ةدادو ءاقرآلا نم ةئالث ابعمو

 السكو تيتس نيب ام قيرطلا ف شيواردلاو بارعألا

 امتادو تنبلا اوذخأو ءاقرأ ةثالغقلاو ةروكذملل ةمعلا اولتققو

 نيذلا ركاسعلا ضعب تنيلاو ةروكذملا ةدادلاب فرعتسي نأ هللا دارأت

 ىذلا تيهنس مال امهومدقو اههوذخأف نايلطلاب قزوبشاب اودنجت

 ناك رصمب ترضح نأ امللو . رصف نكاوسف عوصم ىلإ اهلسرأ

 بجاولاب ماقو امهب مزتلاف قزري ايح ىزاجح كيب ملاص ماقمئاقلا

 شام طبر ابلاط ةموكحلل ابلط مدقو هلزنب ابتدادو تنبلا قيأو

 رك اسعلاو فصلاو نيفظوملاو طابضلاب ةوسأ ًاضيوعتو تنبلا هب شيعت

 اهدلاو نآل ضيوعت الو ال شامم ال درلا ناكو قزوبشابلاو

 قزرت ةيح نآلا ىهاهو : لاق نأ ىلإ موطرخلا طوقس ببس

 الو ىع ةنأ ىأ ىل ىمتنت هو ريبخلا ىداعمب ةميقمو

 ةزيسجلا ةيريدع ةحاسملاب تاروبظ فظوم امهدحأ نادإو

 ةيموي لماع رخآلاو تايبنج ةعبرأ هبم
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 ربمتبس ١1م خيراتب ةيتآلا ةلاسرلا هترضح نم اضيأ انءاج مث

 ةمبرأ ةروص عم هيلأ هافكسرأ باطخ ىلع ادر #90 ةتس

 هدلاو _زرعو مهنع هتامواممب ائيفاويل ةطروألا ةه طايض نم

 اهطابض دحأ ىدنفا تيخي رابجلا دبع لوآلا مزاللا مومحرملا

 ابصن كاهو  الوأ ةمبرآألا طابضلا .الؤه نيب نم ناك اذا امعو

 -: ةجامدلا دعب

 هذه ناو مهنم لك مسا تعضو دقو ةلسرم ةروصلا - ١

 ١981 ةنس 4 متر فئاطللا ددعب ترشن نأ قبس ةروصلا

 1 ميفلسأب ةروكحذم مؤامسا تناكو

 مرعم نكي مل تيخب رابجلا دبع لوأ مزالملا ىدلاو

 نم ةطروالا ةدوع دعب هتامدخ امأ . ةروصلا هذه ذخأ تقو

 رصمب مث تيهنسو عوصم مث رره ةيماح ىف تناكف كيسكملا
 امهم ةنس ةيانل الصكح مث )وم ةةنس هرطب ىالا ىج 9
 تطقس هلوصو دمعبو تابالقلا ةيماملا ةنزخ ليصوتل بدتا ثيح

 . السك ىلا دامف نمالا بتتسا نأ ىلا تابالقلاب قيو السك

 قيرط نع كلذو هئاممع الاط رصم ىلا رضح ١مو. ةتس فو

 لصو نا املو . ةيلاطيالا ةيماحلا ةدعاسب عوصف تيهنس

 ماق مث 19.1 ةنسم ىلا اهب ىقبو طقف اضيوعت ىطعا رصم ىلا
 . 1101 ةنس اهب ىفوتو رانس ةيربدب حوكركف موطرخلا



 ا 5غ تت

 ةبارسقلا ةلصب وهو اديج هفرعأ معن ىدتقا سيردأ م

 ةيماحب يراك هنآل رصم ىلا ىدلاو قيس ناك العفو ىدلاو مع نيا

 ىداعمب هلزتم ىف لزن رصم ىلا ىدلاو لصو نأ املو عوصم

 ىزاجح كب ملاص ماقمئاقلا نوموحرملا كاذ ذإ ناكو ريبخلا

 ريثكو ىنبو ىدقا جرف غاصلاو ىدقا ملاس هّلا دبع ىثابكبلاو

 عم اورضح نيذلا قزوبشايلا قجانسلاو نيينادوسلا طايضلا نم

 تناكف هتامدخخ امأ . ىداعملاب اونكسو اشاب سوملا مثخ موحرملا

 ناو عوصف 14881 ةنس رصمو تيهنسو ةروجاتو عليزو ررسهج

 . ةشيحلل نسح ريمآلا ومس نانجلا نكاس قفار مهنم اضعب

 تناك هتامنخ رخآ ىلو ىدقا جرف غاصلا م

 1886 ةئسو ١1م4 ةنس نيام ةروبشم فقاو.» هلو الكح ةيماح

 هعم ناكو تيسولقو ةرشعلاو ماما عقاوم ىف ةديدع تاراصتناو

 ةعقاو ىف لتقو بيبح هللا ل ضف ( ىثابكب ) ىئابزويلا موحرملا

 نرم قرت ىذلا تاحرف ىدنفا ديدح ىثايزويلا لتق م تيسواق

 امأ .. كببكملا نم ةطروالا ةدوع دعب ىاث مزالم ىلا شيواج

 ةيماحب تناكف ١مى١ ةنسل ةقباسلا ( ىفو جرف غاصلا ) هتامدخ

 1851 ةنس #.رم ةدملا لوطلو تيهتسو عوصمو هروجاتو عليز

 . ةريخآلا هتبتر ىلإ لصو

 تناك هتامدخ رخآ ملاس ىدقا هللا دبع ىثابكبلا  ه

 قيرط ىرع داع نادوسلا طوقس دمبو تابالقلاو ةريجلا ةيماحب



 ل هه

 تيهلسو عوصمو رره ةيماحب مدخ هنأو رصف نكاوسف عوصم
 رضح نأ امل ىدلاو نرإ تلقو قبس اه ةيقيقح تناك محل ىقرعمو
 فنوكأ نأ دوأ تنك لك ىلعو ىدامم اب مهب لزن السكح نم

 لكلسرأس هللاءاش ناو هعمج نكمي ام عمج نم نكمنأ ىك رصمب

 . تامواعملا نم ىلإ لصي ام

 د"

 قظوم نم ميحرلا دبع ىدنفا دم لضافلا ةرضح انيلإ لسرأو
 ريفون 84 خيراتي رشافلاب روفراد ةبريدمب بساحمو نادوسلا ةموكح

 ةيرصملا ةينادوسلا ةلطروألا نع هانرشنام لع ىتني ١؟9م# ةنس

 : هصق ام هباتك رخآ ىف ءاجو هسفنب انفرعيو كيسكملاب

 نيننادوسلا رثكأ ىتاب كوم نويلعت هتضوأ امو اذه

 بناجألا مالقأ هتكاح ام ىلع درلا ىف ىلو دالبلا هذه خيراتب الع

 ءوض ٠» .ناونع تحت مطقملاب ىنالاقم عجار. ةروبشم فقاوم

 )؟و١4 ددصعلاب «ءاشاب نودرغ لارنجلا ريصم ىلع ديدج

 )و١ ةنس ريفون م ىف ١4997) ددصعلاو ١م ةنس ريفون لوأ ىف

 مالكلا ماتا توديرت نيذلا طابضلا ضمب نع ائيش نودجت دقو

 ىزاجح كب ملاصك مهو مهنع ةريثك رابخأ نم اهبام ىقاركذميو . مهنع

 مهريغو جاحلا كي ركب ىنأو ناملس كب دمتو ىزازع كب جرفو

 تركتتو لبسلا ميدل تهباشت نإو اذه . ىرخأ ةصرف ىف اهب مكفاوأسو



 2202 ا ا م م

 رباحملا نيب هيضقي ام هتاقوأ دعسأ ىري عضاخلا مديعف ةقيقحلا ماعم

 . ةيضاملا نادوسلا رابخأ نم هيلع فوقولا نوديرتام نيودتل سورطلاو

 راشأ نيذللا رغآلا مطقملا ىددميب هرشنام ىلإ انعجر دقو

 جرف ءاوللا درع 9؟وواب ددعلاب اندجوف ةقباسلا هتلاسر ىف اهلا

 -: هصئام ىكارطي كب تيخم ماقمئاقلاو ىتزلا اشاب

 نادوسلا ىلع ةتطلسلا بصنم لوبق ىدملا ضفر امل

 ىف طارخنالاو ميلستلا ىف نودرغ لاراجلا ىلع ملي ذخأو ىبرغلا

 ىلع لوعو دجلا دعاس نع رسحو اظيغ لارت لا زيمت هراصنأ كلس

 قيمع قدنخم ةطاحم ةئيدملا تناكو هططخ مسرب دخت عافدلا

 ةثالث هل ةرئاد فصن لث# قرزآلا ليثلا ىلإ ضييألا ليتلا نم

 «ب»و ضيآلا ليبتلا ليام هلكالكلا باب ٠١« ىهو باويأ

 نآلا موطرخلاب ديدحلا ةكس ةطحم ناكم ىف وهو ةيبلسملا باب

 رداقلا دبع لامعأ نم كلذ . قرزالا لينلا ىلي ام ىرب باب ءجهو
 اروس ديشو ةريخالا ةيوقت ىف ترودرغ لارتجلا دازف ىلح اشاب

 ةرسخاب ١١ موطرخلا ىف ناكو لاق نأ ىلإ - قدتخلا ءارو نم

 نم ناتقثا ةيماظن طروأ ه دونجلا نم اهفو عفادملاب ابحلس

 قزوبشاللا دم ايدرأ ؟هو ةينادوسلا نم ثالثو ةيرصملا دولا

 نيفظوملا نم نيعوطتملا ىلع ةوالع اذمهو ىرخأ ىدارأ * دنخ

 ةسمخ ىلإ تاوقلا كلت لارنجلا مق لاق نأ لإ - نرايعألاو

 طان ىرصملا ىواسنيبلا كب 1 رسح ىالأريملا ةدايقب مسق ماسقأ
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 ةدايقب مسقو . هلكالكلا ةيباط ىأ ىلوآلا ةياطلا نع عافدلا هب

 . ةيملسملا ةبباط نع عافدلا هب طان ىادوسلا ىنيزلا اشثاب جرف ءاوللا

 عافدلا هب طان قادوسلا ىكارطب كي تيخي ماقمئاقلا ةدايقب مسقو

 )مه ةنس ريان »به ءاس ىو - لاق نأ ىلإ - ىرب ةيباط نع

 ملو مالظلا حنج ىف ةريغص كئالف ىلع ضيبآلا ليتلا ىدبلا زاج
 هيلإ اعدو . هتيشاح نم صافختأ ةعضيو هؤافلخ الإ هعم نكي

 ىلع مهضح مث للا قسغ ىف موجملاب مهرمأو هدنج ءارمأ

 ىلإ فارصنالا ىف مل فتذأو ريخي مهل اعدو ميعدوو تابللا

 داك اق . نرامرد مآل اعجار وه لفقو راتلا طخ ىف مهزكا م

 بهو . نراذألا مصي داكي امظع ايود سانلا عمس ىتح لصي

 ىكل قفآلا ةرانآل خيراوس اوقلطأو مهتايس #حدم نوروصحلا

 ودعلا نأ الإ مهلع راثلا اوقلطا كانهو نيمجاحلا قيرط اونيبقي

 نسح ىالأريمآلا ةوق اوحاتجاو ىنملا علضلا رسك رم نكمت

 باب ىلإ اوجرع لب ةنيدملا اواخدب مل مهنكلو ىواسنيلا كب

 نوامعي راضنألا مهعبتو ةنيدملا لخاد ىلإ دوبنجلا مزهف ةيبلسملا

 نايعالاو طا بضلا نم ىلتقلا امأ - لاق نأ ىلإ - مهءاقر ىف فيسلا

 جرف ءاوللاو . لاطبألا عافد عفاد دقو كارطب كب تيخمب ماقمئاقلا مهف

 نكلو ةيركسعلا هتلذب علخ نأ دعب ناديلا رم رف دقو ىنيزلا اشاب
 هيلع شقن متاخو بهذ ةعاس هعم تدجو شتق الو هيلع ضبق

 ه1 . لا . لا . . هولتقق همسا



 لال

 ميفرعي نم صاقتأ نع هتامولعمب انيفاوي نأ هنم انبلط م“

 ٠١و84 ةنس ربات ه ىف هنم ءاخل اتتلاسر ىف مركحذ درو نم

 -: ةجايدلا دعب وه اهو ىثآلا باطخلا

 ةلماش ةبسن تناك نلو « ةيننادوسلا ةطروألا » مكلوق نإ

 ىمالخلاو ىجنزلاو ىنرمعلا كلذ ىف ءاوس رطقلا ذمه ناكمل

 هذبكص ناكملا ىلإ تبدن ىتلا ليزنتلا تايآب نمي دحأ اهابأيال
 ىعدأ نادوسلا ىلإ لاطبألا كتلوأ ةبسنو . ةندم كلتو ةكحم

 حضوأ نأ تيأر ىتكلو . ةيموقلا ىلإ ةماعد ىوقأو ةدحولا ىلإ

 ىلمعل ىلوآلا ةبسنلا رهوجي لضخبال كلذ مادام ميلئابق مومسل

 ةداع هذ مهو هبهاوب يهاسيتو هل بصمت ةريشع مهنم لكل نأ

 . مهرخافم نم ادهاش مكلإو نآلا نادوسلا برع ىف ةلصأتم

 : ىدنش هاجت لينلا قرش قيلد وبا ناكس نييحاطبلا نم لجر لاق

 انيثم اولاقلا اوبنك ااَسيلَو اَنم نم

 انلطاح مولا ٌدصِيَو انف هرآسمع كيا

 امرك انلثم مبن] نولوقي نيذلا اوبذك كانه ىلإ انه نم ىأ

 اهريغو ديكلاك ءىف مل ةرارملاف اناسف هرارم ىنكيو . ةعاجشو

 مدي م ىرخأ تاروهبو هطشو حلم هيلع فاضيو ادجج لسغي

 موقلا دصيو . ليخبلا وه لسفلاو . ةمعطالا لبق فوبخلا



 ا
 ٍمهريغ ىلع نوريغي نيذلا ءادعالا نم ةباصعلا مه م وقلاف انلطاع

 ءىطب ةمملا رئاف وهو فورعم لطاعلاو . ببناو لتقلا دصقب

 ... مادقم ةمحلا ريك انلطاعو محرك انليخي لوقي ةصالخلاف . ةكرحلا

 ساسحلا رئولا مبصأ دقق لطب لك ةيسنج متركحذو متلضفت ناف

 نوسدقيس مهناو مكس ميقطانم تلم نيذلا موقلا رعاش» متززهو

 ا ملئامت مركو مليذ ةرابطي اهومتيكز ةدابش

 ١ - ىبارورس لصآلا قياش » نايلس كب دمح ماقمئاقلا «

 تفتروراهب روفلا ىدان الو . موطربخلاب ةيماظن ةطروأل ادئاق ناك

 اناطلس لضفلا د ناطلسلا نبا نيدلا فيس ريماألا نبا ديشرلا

 اريدم ناك ىذلا ىسكرشلا اشاب ىلح نسح ىلع اوراثو روفراد ىلع

 تادجتلا لوصو اوعنمو رشافلا ةنئيدم ىف هورصحو روفرادل اماع

 لارت لا بدتا ةموكحملا ةييه تطقسو بطخلا مهجت ىّتح هبلإ

 كاذ ذإ ةدوجوملا قزيشابلا ىدارأو ةيماظتلا طروألا ضعب نودرغ

 ليكو كب (') ىاهتلا ىلإ ةماعلا ةدايقلا ءاول دقعو تافدركو موطرخلاب

 دالي ىلا تزاج نزاوه ىلا ابلصأ ىف عجرت ىنلا ةقئالحلا ةلبق نم كب ىاابتلا )١(

 تراس اهنيدل شارحالا اهدبطضا املو ىرجحلا خيراتلا ردص ىف بدنملا باب نم ةشبحلا
 ناكف ىابتلا امأ . هلوح ترشقناو السك ليج تغلب تح شاقلا رهت فيس ةعبتتم الامث

 هنيعدقومواطرلا,نادو وبا اشاب دمحأ دهع نم هقذحو هئاكذ طرقب فرع ايراجت اتاك

 مهتاو . ةيوكبلا ةبتر هحنم عم ةيرادكحلل الكو هاقر مث هل ًاريتركس نودرغ لارنجلا

 نيفيرشلانيمرحلا ىلإ راسو هتلئاع ذخأهنعجرفأاملو نجسو روفلا مانغ بهن هنأب اريخأ
 امو ةميظعلا هدوهج ىلع نجسلاب هتأفاك ىثلا ةموكحلا لع دقاح وهو كانه ىفوت تح

 رجتدعب روفراد ىف راصتتالا رخق هزارحال هل ادسح اشاب ىملح نسح ةباشول الإ كلذ

 . هرصحو اشايلا



 د اووا

 كب دم ماقمئاقلا ماظعلا طابضلا نم هققارو موطرخلاب ةيرادكملا

 رسلا قجاتسلا نمو نافدرك ريدم بئان فيرش كب ىلعو نايلس

 ريشبو ءاشاب ١» كي سوملا ملقخو ىجتتوتلا اغأ قطصم ىراوس

 اهتغلب الو رشافلا ىلإ ةل خلا كلت تراسف . مهريغو لاب اغأ

 ىف نوجرع دعس مودقملا ىلع فحزلا ةلصاومب ماوأللا تقلت

 تثدحو اليم 5 اهنع دعبت رشافلا نم قرشلا لامثلا ىف طيلم

 تناكو ةيرصملا دونجلا فيلح اهف رفظلا ناك ةلئاه بورح كانه

 ءارحصلا ىلإ امب طيلم لاش ىف يح هيئات ىف ةلصافلا ةعقاولا

 هعو#ج ماظن طرفتاو نوجرع دعس كانه لتق ثيح ىريكلا

 بدتاف ... مالسلا ىلإ نورخألا حنجو ىادو ىلإ مهنم ءزج رفق

 ةيدايزلا ةيدابك نيرافلا عاجرال هتطروأب ناملس كب دم ماقمئاقلا

 احو بج سارملا بعص رمبلا عوك ىلع ىعدي لجر ابميعز ناك ىثلا

 دودح للي ايف ةديدع طقن ىف هتطروأ نابلس كب دحخم رشنف

 اونعذي ملام نيرافلا ىلع رانلا قلطي راصو ىادو عم روفراد

 ةيدايزلا ةليبق هيف اعد اروشنم كب ىئاهتلا عاذأو . ةموكحلا ةعاطل

 لجر هنإ الئاق رملا عوك ىلعل دايقنالا رش اهرذحو ةناكتسالا ىلإ

 توملا هرظن ىف نايسف ةايحلاب ىلاببال هريص اغلبم رمعلا 1#رم غلب

 ومس ةموكح ةتاط نف دانعلا اذه ةبقاع اورذحاف منأ امأ ةاجتلا وأ

 ممجري فوس هناو ىلدو ناطلس رم مكبلط ظعملا ويدخلا

 ءافج نم هب مقرع ال باقعلا رش ميقاعن اتإو انيلإ ةدوعلا ىلإ



 ا ةوءؤلال

 + ةموكملا ءادلمسال نينا ف متأف ةعاطلاب متيضر فرإو . ءاباو

 . لبالا نم اهيدؤت ةمارغب اهيلع كح ةيدايزلا ةليبق تداع الو

 عم ناملس كب د داع روفراد لامش ىف نسنمأآلا بتتسا امدنعو

 ججأت ىتح اليو اهب كيلام هنأ الإ موطرخلا ىلإ تاوقلا كلت
 نرمأ كب دشار ةلمحم اهتاءعد كتفو ابآ ىف ةيدبلا ةروث مارض

 لصي نأ لبقو رصمل اشاب فوؤر دمح بلط دقو . ةدوشف ريدم

 ةوق ةيرادعكملا بئان اشأب رلكج نيع اشاب ىلح رداقلا دبع

 نم ريثكحو قزيشابللا ىدارأو ةيمالظنلا طروآلا نم فلأت ةميظع

 تراس ىتلا ةلسلا كلت نض نرايلس كب دم راسف نيعوطتملا

 مه !؟95 ةةلس بجر ٠١ دحالا موي ىفو . ريدق لبج ىلإ

 هتلل محب اشاب ىلالشلا نسح فسوي لصو مومه#» ةتسويام 8

 . ةنيتم كوشلا نم ةيرز لخاد ىف محتساو هدارجلا لج ىلإ

 ىدبملا ع هياده ىلأ ريمأللا ةدايقب .ناسرفلا نم ةكوك هتدهاش دقو

 ىدملا ىلإ اسراف لسرأف ةلملا تاكرح ةبقارل جرخ ىذلا

 ىديملا ىلإ كلذ غلباف ودعلا لوصوب هيلعيل ريدق ليج. ىف

 ىلإ اوبهذا هراصنأل ىدبلا لافقق . رصعلا ةالص نم هغارف دعب

 لاحلا ىف سانا قرفتق برغملا ةالص دعب فحزال اوهأتو ملزانم

 ناكملا باحر مهب تقاض ىتح كلذل بورضملا تقولا ىتأي داك امو

 ىتحح دحأ مدقتيالو هقريب مامأ فقي نأ ريسمأ لك ىدبملا مأف

 هب اذإ شويجلا ماضظنب الوغشم ىدبملا فراك اهنيو . كلذب نذؤي



 والا

 اهرهتاف ابقريب ةعفار ودعلا قيرط ىف تمدقت راصنالا نم ةلث دهاش

 الؤافت مدقتتلف نذإ لاق . ريصاشلل هل ليقف قريبلا هذه نأ الئاق

 تذغخأ مث . ةروهشملا نادوسلا لئابق نم مه نيذلا ريصاتملا مساب

 ابيرق تتاب ةدارجلا ليج تفلب املو اضعب !بضب ولت تاوقلا
 بجاح ودبي داك امو . ةظقيلا مامن ىلع تناك ىلا ةبرصملا للا نم

 راصناالا أدب ىتح ويام ؟و بجر ١١ نينثالا موي نم سمشلا

 ماقمئاقلا ىلوت دقو . ةيماح رانب ةلملا لاجر مهلباقو فينع موجب

 نيمجاهلا هب دصح زويلارتم زارط نم عفدم قالطا نايلس كب دمج
 دود م1 مدقتف مهمازع ىلإ نهولا قرطت ىثح عرزلا دصحب اك

 ىدبملا داوج مال عرس كسمو ةيدبملا لام تيب نيمأ نابلس

 لتقق دقو اعيرذ اكنق انشيحي كتف ودمعلا نأ ىالوماي ه هل لاقو

 اغلبم انم أملا غلبو هياده وبا كو دماح ديسلا كوخأ

 ىضقتف ادفغ ركن مث انش منو ءاملا برن انب عجراف اهظع

 ابرق افتاو فيرش دمج ةفيلخلا ناكو . « هللا ءاش نإ ودصعلا ىلع

 ماج عرس نم ابقلطأو نابلس دود ب1 دي ىلع ضبقف ىدبملا نم
 ىالوماب تفتلتال ٠ ىدبللل لاق مم هد بخ ىلع هعفصو ىديمملا داوج

 تح مهيراحتل ءادعألا ىلع انب مجها لب فجرملا اذه ثيدح ىلإ

 هل اعدو ىد ملا هركشف . « ةدابشلا لضف قزرتف لتقن وأ رصقن

 ريسكو تارم ثالث ربكا هللا لاقو هفيس تلصأ مم نمو ريغ

 ةيبرزلا لع اومجهو ةجيرم ةحيص اوحاسصو هريبكتل هرامضنأ
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 حامرلاب ا_:هط ودعلا عم اوكحبتشاو ميليخ كبانسب اهوقحسف

 ةببرزلا بقث ىلإ ةيرصملا دونجلا ترطضا ىتح فويسلاب ابرضو
 عفادتت اهنصح نم ةبيرق تناك ةعرزم ىلإ تعجارتو فلخلا نم

 دقو حامرلا قارطأب ةيدبملا ناسرف ابفطختف تابهو ابلخادب

 ماقمتاقلا امأ . ةعرزملاب امهريغو نيعوطتملا داوق دحأ ربص دو

 . هتمح رب هللا هدمخت هتاح هب مح ىذلا ديجملا هعاندب هنارقأ عيمج

 ىريدبلا ىوالقندلا جالا كب ركب وبأ ماقمئاقلا  ؟

 ةيريدع ةبدلا لامشو لينلا برغ ركحرأ ةدلب نم وهو « ىسابع» ىأ

 موطرخلاب ةيماظنلا طروألا ىدحال ادئاق كب رك وبا ناك . القتذ

 أشاب ىسمج ةلمح ةدوع دعب لازخلا رح ىلإ هتطروأب رفاس دقو

 تايماحلا ىلع ريكحالا اوددثو روفلا راث املو اهنم ىلاطالا

 نم هتطروأب راسف اهداماب مالا هل ردص انفلسأ اي ةيرصملا

 انوقلت ةدلب ىلإ ابرغ اليم ذو واو نع دعي ىذلا ريبز ميد

 ةفيثك ماجآو ةقناعتم تاباغ نيب الامم برعلا رحب ىلإ اهنمو

 ىلا ةرباج ىبا غلب املو ةرساك شوحوو ةميخو تامقتتسمو

 اهو اراد ةيريدم ىلإ اوت امهرداغ اكش ةيريدمل ةمساغ تناك

 ساك ةدلب ىلإ ابرسغ فعزلا ةلصاومب هيلع ىضقي ارمأ قلت



 ف ا عع

 وطسي عوض هل تناك ىذلا ىاروفلا اسقد مودقملا 20 ةيراخمل

 ظفحو بئارضلا ةيايجل ةقرفتملا ةموكحلا تايماح ىلع اهب

 تراغأف قطالملا كلت ىف عزانم هل قبي لو اهحاتجا ىتح نمآلا

 تضق ايرح هتبراحو كب ركب ىبأ ةدايقب ةيرصملا.ةطروالا هيلع
 لابجلا نتقب ماصتعالا ىلإ هعابتأ أل دقو . كانه هذوفت ىلع

 هتطروأب كب ركحب وبأ راس ةمجلا هذهب مايقلا دعبو . اهفوبكو

 ىف هتوعدي ىدهملا ربج ىتح اهب لزب ملو ةياكك ةيماح زيزعتل
 فنافدرك ةيريدم لتحا الو . ةموكحلا تايماح ىلع بلغتو انآ

 هتعباص دعبيو روفراد لاهش ناكس ىواغولا ") نم ةعاج هنلإ رجاه

 عمست لئابقلا تداك اف روفراد ىف هنع ةفيلخ هثعب ىدبلا نأ

 ةيدايزلاو ةرسآلاو ايلاعملا لئابق هلو ح تفتلا ىتح كلذ هنم

 مودقم لكلو هتكلمم .ارزو لع روفراد ناطلس هقلطي بقل مودقملا )١١(

 مودقمو مك ىف لامشلا مودقمو اراد هزكرمو بونجلا مود ق5 هب ةصاخ ةقطنم

 . ىروف ىلأب بقلي ريخالا نأ الا ةرم ليج ىف برغلا مودقمو رشافلاب قرشلا
 نوبقلي ةالولا نم كلذ نود امو . ىوانوكوت بقل هيلع قلطي بئان لامشلا مودقملو

 , رظانب ميعزلا بقلي ودلا ادعام خحعاشمو لامدو قارشب

 ةيجنز ةفاد لوا عم رصم قيرط نم لينلا تزاج دبعلا ةميدق ةليبق ىواغزلا (؟)
 اهب ىبتنا ىنح ابوتج لوبجملا ف لغوت تأتف امو ايرغ تراس مث ىدوعسملا ركذ اك
 هل لاقي عرف اهنم دجوب لزي ملو روفراد لامش ىف ترشتنا هنمو ىادو ىلا ريسلا
 ةرمعتسم نمض ىأ ىادول عبات ء ودرم » هتمصاع راقح همسا ناطلس.مهط ىكىواغز
 ةسبئاش نمولختال ةرابعب ةيرعلا نوفرعيو ةصاخ ةغلب نوملكتي اعيمج ىواغزلاف . اسنرف
 لابجلاب داقتعالاك ةينثولا بساور ضعب مهيف دبجوتو مالسالاب نونيديو ةمجعلا
 . ليوطتلا ىلا اهركذ ىدؤي ىتلا تافارخلا نم كلذ ريغو راجشالاو



 هل ا ءهادم

 لفحج ىف راسو ىواغزو جنت و ةيطشلاو ةيرهاملاو ةيطوحلاو

 تناك ىلا (') ةياكبك ةيريدم برحلا دونبلاو مالعألا هقوف قفخت

 دونجلا رم ناتطروأ اهبو عفادم ةعضيب ةحلسم ةميظع ةيباط اهب

 دوقيو انركذ اك جاحلا كب ركب وبأ امهادحا دوقي راك ةيماظنلا

 ةيباكيك ودعلا غلب املو (') ىوارجنتلا ماع كب مدآ ماقمئاقلا ةيناثلا

 ىلاتلا مويلا ىفو . دونجلا نم ىأرم ىلع ماكحتسالا لاهثش ىف ركسع

 راوثلا زجحت املو . لاوزلا دعب ام ىلإ سمشلا قورش نم اهبني

 عفادملا فئاذق ىعرم نع اديعب اوعجارت ماكحتسالا ماحتقا نع

 ىأيل وأ بطتحيل جرخ نم لك عنشمت ميليخ تناكو . هرصحب اوهدبو

 كانهو قيضلا ضعبب سانلا رعش ىتح ةلملا باود فلعل شقلاب

 كلذ برضل جورخلا ةرورض ريدلملا بئات صاع كب مدآ أ

 لبق ةنيدملا رع ًاديعب هدرط لقألا لع وأ هتكوش دضخو ةغاطلا

 ردقب اهنع دعبت رشافلا برغ ىهو ةعيدق ةيراجم ةرهش تاذ ةنيدم ةيباكبك (' (

قرطلا عرفتك اهم نال روفراد طسو ربتع ابعقومو الما
 ىلاو ارش رشافلاىلا 

 ةيباكيكل تناكو ٠ ىداوهلا ةريخالا نمو ايرغ ةنينجلاىلاو اي ونج الاينلا والاعثمك

يسأو روفراد نيب هلوط غلبي ىذلا نيعب رألا قيرطب ايدك رصم عم ةحنار ةراجم
 طو

رنجلا النيع اشاب بوي | ليعاع"ا دبعق ةيربدمتراصاملو .الممأ ٠ر١
 اشاب نودرغ لا

 ةروكذملا ةيباطلا اهب ديشىذلاوه اذهو كب هرقنع رونلا الا يلاوهو اينطو ريدم

 روفراد لاعث ىف رشتنت رشتنت ةيجنز مأو ىبرع بأ نم تلسانت ةيسالخ ةليبق رجتت نى(

 ةليبقلا هذه تناكو ىداو يف اهم ء ءزج دحوتو . . رشافلا بونج ىفو ماكو رشافلا ني

لس رخآ ناكو نييسايعلا ةنطلس لبق ىداوو روفراد ىميلقأ ىلع نمي
 رجفت نيطا

 . تيمشرود وأش ناطلسلا
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 ىدنج ه.. وحن ضرغلا كلذل بدتاف . عقارلا لع قرخلا عاستا

 نسح ةيشاب زويلاك طا بض ةعضب هقفارو جاحلا كب ركب ىنأ ةدايقب

 لقن رب اغأ لاسرمو كب مدآ ةطروأ نم لقت اغأ ىلعو قيرعلا اغأ

 منج ىف ةوقلا كلت تجرفع . كب ركب ىنأ ةطروأ مم هريغو

 ىلإ لو صولا ديرت اهنأك اقرش تراسو ةياكبك ةياط نم مالظلا

 لييلق دعبو لامشلا وحن اهريس ىف تجرع نيتعاس دعبو . رشافلا

 نم ريخألا ثلثلا ىف ودعلا ركسعم تغلب تح ايرغ تفطع

 .هل بيقر الو سراح ال موللا نم قيمع تابس ف ومو ليلا
 ءارو نواتغتي اوراصو ةرئاد فصن دونجلا كب ركحب وبأ فصف

 ءادعالا ببف رانلا قالطاب هوتغابو ودملاب اوقدحأ ىتح رامثألا

 مهالتق نمض نراكو . ةحداف رئاسخ دعي نيبراه نيروعذم مهتابس نم
 داعو . نايعالا نم هريغو ةطو#لا ةيداب معز هللا بسح خيشلا

 تقلطأ كانهو نوملاو ليخلاو مئانغلا نم ريثكب ةيباطلا ىلإ كب ركب وبأ

 ىلع ةريغصلا ةو فلا كلت زوفل سال شهدو رصنلاب اناذيإ عفادملا

 ةعدنعلا ةدنتش نع :ونافح امأ « لئاقم لمد وكت نق هيت

 ابنم راس مث نمو . ةيباكك ةيباط ةمواقم نع هزجم ققحت دفق

 عفدمو دحاو كولب ىوس اهب نكي ل ىلا لكلتك ةئيدم رصح ىلإ

 دلاخ دم ديسلا ىديملا نيع ١888 ةئس ريمسد ىفو . ليج

 لصي داك امو رارجج شيج ىف اميلا راسف روفرادل اريمأ لكذ

 نتاتخا نأ دعب ميلستلاب امشاب نيتالس ماعلا اهريدم هلباق ىتح اراد



 - هايل

 ناك ىلا رشافلا لع هفحز ةيدبملا ريمأ لصاوو . همالسإ ناعأو
 تلجت ىذلا وه اذهو هعمج كب ديسلا ىعدي ىرصم ريدم اهب

 ىلإ هماضناو اشاب نيتالس مالسال هبأي لو ةلوطبا تافص هيف
 لباقي اك ةيدلا دنج لباقو دجلا دعاس نع رسح لب ودعلا

 ىلع هدنج مق لقز دلاخ دمج ديسلا ريمآألا نأ الإ هودع ودعلا

 ةئيدملا بونج ىرييدو ىادو ىف ىهو رشافلا لوح طقن ثالث

 دعي ىلع رشافلا قرش ريدغ وه ىذلا قتليوس_ ىفو اهنه نيتعاس دعب ىلع
 دعب ىلع ةنيدملا نم قرشلا لامثلا ف قولح لبج ىفو . اضيأ نيتعاس

 تناك يلا ةيرصملا دودجلا ةمجابم ىف ذخأ مث نمو . ةدحاو ةعاس

 عقادملا قالطا بقاري هعمج كب ديسلا ناكو . لغازم هب نصح ىف

 اباطخ ةيدهلا ريمأ بتك دقو اذه . نيميظع ءاباو صرحت هسفن

 دعب يبلستلا ىلإ هيف امهاعد كب ركحب ىنأو رماع كب مدآ ىلإ اتيقر

 اشاب ىلالشلا نسح فسوي ةلمح ىلع ىدجلا تاراصتاب امبمهفأ نأ
 كالهو هتايماحو نافدرك ريدم اشاب ديعس دندمج ميلستو ريدق ىف

 موطرخلاو رننس رصحو ىنطا كب ىلع ةلمحو سكه لارتجللا ةلمح

 باطخلا كلذ لصي داك اف . ةيدجلاب هناعاو اشاب نيئالس مالساو

 اظفح ميلستلا هيف اوررق اسلجم اودقع ىتح ةيباكبب طايض ىلإ

 عم اوراسو ةياطلا اواخأو ريمألل كلذب درلا اوبتكو مهئماركل

 ىادو ف لقز دلاخ دمحم ديسلا اولباقو رشافلا ىلإ دالوألاو تالئاعلا

 هعابتا كلسس ىف اوطرختاو ىدجلا نع ةبايلاب مهعياف ىرييدو



 ١١8- سل

 ٠ نراولالا تاذ ةيدلا بيج سبل ىوس ائيش ميفلكي ملو

 ىلا رابألا . رقد كثيح نيروصخلا ىلع ةلب نبطلا داؤ كانهو

 () امم ةليبق ناطلس ودج_ ىعدي لجر مدقتو اهنم دونجلا برشي ناك

 اهب لعشاو رشافلا ةئيدم لخد ىَح مالظلا منتج ىف هشيجي

 تابالقلا ىلا جاحلا كي ركب وبا لقت دقو اذه . ملستلا ىلا هتيماحو

 اريدم ناك ىذلا ىوالقدلا هرفتع كب رولا هلاخ بلط لع ءافا

 نيزرملا ةيد ملا داوق نم اريسخأ راصو انركذ اك ةياككل

 نودرغ لارنجلا ذاقتال تيلأت يتلا ةيزيلكتالا بئاتكلا در ىذلا وهو

 غلب الو . ةملا ىف تراويتسا لارنجلا اهدئاقب كتف نأ دعب

 ةراغلل هشويحي انحوي روطاربمالا فحز لمط ىازلا ريمالا

 ةوق ىف جالا كب ركب ابأ بدتا تابالقلاب ةيدسلا شويج ىلع

 عقرو مهمامأ ريسلاو شابحألا ةلباقمل لتاتم م... وحن نم فلأتت

 شابحالا اهب ءاج ىلا قيرطلا ىلع هلدي الجر هعم قفراو هيلا مهرابخا

 روطاربمالا ىلا راسو اليل هنم رفق ةيوطلا ثيبخ اركام ليلدلا ناكو

 سنوت ىف الواتناك. ةيجنز مأو ىومأ بأ نم تلسانت ةيسالخ ةليبق امم )١(

 نومش مثو روفراد ىلا نوقابلا راسو كانه اهنم .زجرشنت اف ىادو ىلا ترامس مح

 دبعلا ةميدق ةنطلس مهل . رشافلا نه قرشلا بونجلا ىف ةعقاولا ةعدو ةدلب ىف نآلا

 اهورداغو سادنالا ىلا اونلفأ نيذلا حافلا فيسم ةيقب نماونوكيي نأ لمتحيو

 . ملعا هللاو نابسالا دابطضال



 كد
 قاعلا لجرلا كلذ ةلالدب تراس لتاقم ...٠٠ وحب ردقت ةوقب

 ىح بناجالا ةاغب ىدياو هديب هننب بيرخت ىلع لماعلا هنطول

 املو دم عافدب اهلباق هناو فينع موجهب كب ركحب ابا تنغاب
 همامأ نم بحسني ذصخأ موجحلا ىف هروهنو ودعلا قوفتب رعش

 نورخآ بحشيو مق عفادي نأ ىهو ىلشم ةيركسع ةفيرطب
 ىازلا ريضخا تابالقلا هلوصو دعبو رطخلا ةقطنم زواجت را ىلا

 ةييدز لخادب ةيدبلا شويج تنصحت دقو . كلذب ماعلا دئاقلا
 تغزب نأ دي 1مم ةتس سرامو موي قو . كوشلا نم

 ريفكحاو جاجعلاب دلتو وجلا داع اهرونب قفالا تءاضأو سمشلا
 شابحالا شويج ماما تاباغلا نم ةراف شوحولا تءاجو كلاح مالظب

 الولأ سأرلاك سأر قليف لك دوقي فولالا تا ردقت تناك ىلا

 موشنهدو سأرلاو اممت سأرلاو ىثاقنم سأرلاو رم وليه سأرلاو

 راصتأب اوطاحأ كانهو مهريغو صربنرب سأرلاو لايكم سأرلاو
 لباو تحت فينع موبجبب مهومدبو مصحملاب راوسلا ةطاحاك ةيدب#لا

 اعيظف احيربت مسه تحرب ىتلا عقادملا تاركو قدانبلا تافوذقم نم
 نيلوتقملا ضعب نراكو نصحلا لوح اننادكا مهنم تريص ىتح
 نعامخرو ةدماه ثثج مهو ةييرزلا نا صغأ ىلع مهديأب نيضباق

 لخدو ةيرزلا نم علض رسك ىلا ننرومجاملا قفوت دقف كلذ
 ىئاقنم سأرلاو موشنهدو سأرلاو الولا سأرلا ةدايقب ميهنم مق

 هعمو ةبرزلا طسو ىف فقي ىكازلا ريمألا ناكو صرئرب سأرلاو
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 ىقآلاك فلأتت ةطاتحا ةوق :

 .٠. 8هسفن ىت الا ةداقب لتاقم

 . 0جاحلا كب ركب ىلا ةدايقب لتاقه

 ميهاربأ دو هللأ دع ةدايش لئاقم 06

 ل

 نيذلا شابحالا ىلع هذم ةطايتحالا قرف ثالثلا تركن

 عماجلاب موشنهدو سأرلا لتقو مهنم ريثكب تكفو ةييرزلا اوجلو

 شابحالا قفخأ املو ةيبرزلا نم جورخلا ىلع نوقابلا هركأو

 راثلا اولعشأو تالئاعلا ميقت ثيح ميدلا ىلع اوفطع مهموجم ىف

 ةدوعلا نوديرب ام اورفو دالوآلاو تالئاعلا اويسو لزانملا ىف

 لخاد عضوو هتوم ىفخأ نكلو لتقق روطاربمالا نآل مهدالب ىلا

 مهوتغابو هربطعلا رهن ف مهوكردأف راضنالا مهرثأت دقو اذه . قودنص

 تناكو تالئاعلا شابحالا كرتق ليللا قسغ ىف فينع موجه

 ناكو نهلاطبا ممهب ارورس ءادعألا نيب ندرغزب تايبسملا ءاسنلا

 مهسقتاب اوفذق نيذلا ءادعالابو نطافطابو نبب كتفي صاصرلا

 سانلا فاعو مهئامدي ءاملا نول ريغت ىتح هب اولتقق ةربطعلا رمت ىف

 نوضغ ىف جاحلا كب ركب وبا لشم دقو اليوط انمز هنم برشلا

 ءىجرتلو باحيالا ىلا وعدي ام ةعاجشلا بورض نم ةمحلملا هذه

 . ىرخأ ةصرف ىلا ةيقبلا
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 ةيتآلا ةلاسرلا 1484 ةنس ريارف ,؛ خيراتب انيلا بتك مث

 -: ةجايدلا دعب ابصن كاهو

 امي ىفوت نيذللا ناكملاو نامزلا كومسل ركذا نأ ىتتاف

 ميضعب لاق نيذلا ةاورلا فال تال جاحلا كب ركب وبا ماقمئقلا

 هنأ ىلإ نورخآ بهذو ليلا ىلاعأ ىف كلشلا برح ىف لقق هنا

 تبتكو ةيدملا مح نوضغ ىف ناندرع ىف اردقو ءاضق قوت

 لوق مدحأ نر ةرلا ىل دروف موطرخلاب ءاقتصالا ضعبل

 لزأ ملو ةمساح ةجبيقن ىلا لصي ملو دحاو ريغ لأم هنإ

 . نيرخآ نم درلا راظتنا ىف

 ًاريدم نيع . ًايشيح اذه ناك . اشاب ساملا ءاوللا ب م

 لارتجلا نأ الإ ىدابعلا ةفيلخ ىنأ اشاب نيسح رم الدب القد

 بابسأل ه وووو ةنسم ىلاوح بصتنملا اذه ن٠ هلزع نودرغ

 روضح ىلا موطرخلا ف طا ضك قب مث نمو . ايلع فقن مل

 دعب موطرخلل ًاريدم هنيعف نادوسلل ًارادكح اشاب فوؤر دمج

 ىذلا كب ىاهلا عئانص نم ناك ىذلا ىنادمأ كب دوم لزع

 اذه ىف قبب مل هنكلو ىقاثلا ىناوج ىف هنع كومسل تفلسأ

 ريقو هالوم ةمحر ىلإ ىفوت ىح طقف نيربش نم رثكأ بصنلا

 اشاب دمحاو ىدمح اشاب ىسوم هب ربق ىذلا ناكملا ىف موطرخلاب

 . لاخلا موطرخلا عماج مامأ نادو وبا
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 ةيسن ايوالقت اذه _اك . ىزازع كب جرف ماقمئاقلا -
 ةصاع ضيبالا ةنيدمل قرشلا بونجلا ىف ةعقاولا لقت لابج ىلا

 . نراوسا ةنيدم ىف هوعابو اريفغص نوساختلا هفطخ دقو نافدرك

 كلس ىف مظتنا دقلو . فيوس ىب ناك س نم ىراوه لجرل

 ةبتر حنمو لوألا اشاب سابع هل روفنملا دبع ىف ةيدنجلا

 رصم ويدخ اشاب دعس موحرملا ةيالو نابإ ىف ىناثلا مزالملا

 امئاب ليعامسا ومس هحنم اهنم هتدوع دعبو كيسكملا برحل ماقو
 ًادئاق _:راكف نادوسلا ىف ةمدخلل بدتتا كانهو ىئثابكبلا ةممر

 ىالأ ىجضدرد درت املو . ةيماظنلا ةيرصملا طروألا ىدحال

 بدتتا ةموكلا ذوفن ىلع هتأطو تدتشاو م رمد# ةنسس السك ىف

 )١( قيرعلا كب مدآ ىالاريملا ةدايقب ةينئادوسلا دونجلا رم ىالآ

  ققوت ىذلا ىالآلا اذه طابض دحأ ىدنقا ىزازع جرف ناكف

 قيرعلا مدآ قر امدنعو 20 ءانعو برح الب نيدرمتملا عاضخا ىلا هدئاق

 ةموكحلا تحرس موطرخلاب شيجلا ةسايرا لقنو ءاوللا ةبتر ىلا

 دماح راد ةليبق نم عرف مه نيذلا ةيفيرعلا ىلا ةبسن ىفيرعلا كب مدإإ (')
 ومم قفار دقو ءاكذلاو ءايالا ردان اذه مدا ناك . ناقدرك لاهث ىف اراب ناكس

 آعيرس اروطن روطتي هريص امهبانعا نملانوزوردلا ب رح ىف اشاب ميهاربأ ريمآلا

 . موطرخلاب ىرصملا شيجلا برح ناكرا سيئر راصو ءاوللا ةبتر ىلا فر ىتح
 . ةروك ذملا تاوشابلا نفادم دجوت ثيح نفدو أهم هالوم ةمحر ىلا قوت دقو

 هلوخدب نال جرفلا باب م السك ىلا ىفيرعلا كب مدآ هنم لخد ىذلا بابلا "")
 . مهئايح ىلع سانلا نآمطاو ةحلسالا تاوصأ تتفخو لاوحالا تأده
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 هب ءاج ىذلا ىالآلا دونج ايهناكم لحو ىالأ ىجندرد دوج

 ( السك ىأ ) اكاتلا ىف هتقرفب ىدنفا ىزارع جرف قف . اشأب مدآ

 ىزازع جرف لقت اه.راجم ىلا هايملا تداعو نمآلا بتتسا الو

 هذه تيغلأ نمزلا نم احدر اهب ماقأ نأ دعبو « تيفوك ١» ةطقتنل

 ةرمعتسسم ىف نآلا ةلخادلا « تيس ه ةطقن ىلا لقنو ةطقنلا

 كالمأ ىلع مه شرحتو شابحالا رطبل ناك كلذ لعلو . ايرئرإ

 اهدوقي ناك ىلا ةيرصملا طروألل م هتدابإ دمب ةيرصملا ةموكحلا

 تناكو . اشاب بتار لمح ىلع ميلغتو ينمرآلا كب ليكارأ

 ىدتفا ىزاجح ملاص ىثايكبلا ةدايقب ىرخأ ةيماح دجوت كاذ ذا

 رصمل ةيرومأم اهدئاق ماق املو السك لامش ىف ء ٍبَِتَم ١ ةطقن ىف

 قر ىتح اليوط اهب ثبلام ىذلا كب ديعس دمج ىالاريملا هفلخ

 ىدنفا جرف ىلا ةيماحلا ةداق لس نأ دعب لقنو ءاوللا ةبتر ىلا

 ةباصع لوخد بيتتم ىف هدوجو مايأ فداص ىذلا ىزازع

 المع كلذ ربتعاف ةيرصملا كالمالا دودح ىف شابحالا رم

 امل جرخع ةباصعلا كلتل هبرح ًارربم ةيرصملا ةموكحلا دض ًائئادع

 تلفي ملو اهددب تح ةميظع ابرح اهبراحو ظع دادعتسا ىف

 موطرخلاب ةيرادكملا ىلا ًاريرقت كلذب بتكو رداتلا الا الاجر _.رم

 انادنموق هتلقنو ماقمئاقلا ةبتر ىلا ةقرثلاب هتآفاكو هلمع ىلع هترقأ ينلا

 دعبو ه !؟9ب ةنس ىف كلذ ناكف الوأ ناك اك تيهتس ةيسماحل

 تيهنس ىلا داع مث السك ةيماحلا انادنموق لقن نمزلا نم نيح
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 السك ىلا تمدق كانهو ه وون ةتنس ىلا اهب قبو ةثلاثلا ةريلل

 انادنموق قي ىذلا ىزع كب ورسخ ماقمئاقلا ةدايقب ةيرصه ةطروأ

 رصمل هجوتو ىالاريملا ةيتر ىلا اذه قر هنأ الإ السك تايماحل

 تطقس نأ دعبو هوم. ةتس ىلا ىزازع كب جرف هفلخن

 نادوسلل ًاريمأ هنقد نامثع نيع ىدسلا دي ىف نافدرك ةيريدم
 ةروللا لع ضحلا ىف ةجبللا ةديدش تاروشنمب هدوزو قرشلا

 ثعبف هلوح تبصوصعا ىلا لئابقلا سوفن ىف ىوه هوان فداضف
 ىعدتساف السك ةيريدم لال_ةحال () لد قطصم ةدايقب اهنم ًادنج

 جرخ اهلا هلوصو دعبو . اهنع عافدلل السك ىلا ىزازع كب جرف
 درطل قزيشابلا ىدارأ ضعبو ةيماظنلا دولا ره فلأتت ةوق ىف

 عفدمو طايضلا نم ريك هعم ناكو . ةنيدملا لوح نم ودعلا

 ركاسع ةعضبو ىناث مزالم ةبترب طباض هقالطا ىلوتي ىلبج

 تنلأت ىتحح ةنيدملا طيحم زواجت ةوقلا كلت تداك اهف . ةيحجيوط

 ةنيدملا لامش ىف ء ماجلاب ١» فرعي ناكم ىف ةيدمملا شويج اهلع

 اهودع ماما تابتثلا ةوقلا كلت تعاطتسا اه نكلو اهنم ايرق

 نيذلا دحأ ىل هاورام برغأ نمو . اهئارو ىلا ةروحدم ترف لب

 مغدأ ةينادوسلا دونجلا مم اكواب نرأ برحلا كلت اودبش

 جيارشلا لاغبلا تعطقو اذه . طق دحأ هنم جني مل نيمجاملا ىف

 كلذلف نيمجاملا ةبلجو حالسلا ىودل لاثقلا _:نزاديم نم ترفو

 . دوسألا اهانعم هجبلا ةغل ىف ةيمميا ةملك لده (')
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 كب ريشب نأ الإ نيرافلا عم اورفو هناكم ىف عفدملا ةيحجيوطلا كرث
 نم عفدملا طباض ىأر ال قزيشابللا قجانس دحأ قياشلا لابك

 رفعتو لاخبلا رارفل كرث هنأب هباجأف هعقدم نع هلأس نررافلا
 ركو هيدرأ ىف ىدان ىتح همالك كب ريشب عمسي داك اف . لمح
 صعأ مث عفقدملا ناكم نع هرحد ىتح راتلا هيلع قلطأو ودعلا ىلع

 نع عفادي لزي ملو ودعلا نيبو مهب لاحو هر دونجلا ضعب

 السك ريدم كب تفع ٍبيأ دقو السمك ىلإ هب داع ىتح عفدلا

 هبجاو ىلع اصرح ةايحلل هراقتحاو طاضلا اذه ةلاسبل امظع ًاياعإ

 ةيدهملا راصنأ برح ىف دونجلا ةدايق كب جرف ىلوت مث . ىركسعلا
 هذه ىف قفخأ هنكلو لاطبألا عافد عفادو . تيسواق ٠ ةدلب ىف

 ذوفتلا للظ صلقت الو هلنحي رفو ةحداف رئاسغ دعب ًاضيأ

 سأيلا غلبو فنادوسلا تابج بلغأ ىلع ىدمملا نميهو ىرتلا

 حتجو ةضبحلا دالب ىلإ مبضعب رف ىتح اهظع اغلبم طابضلا نم

 هنم بلط اباتك ىدبملا لإ السكر يدم بتك مالسلا ىلإ نورخآ

 مبهاربا نيسحلا خيشلا ةمالعلا هيلإ ثعبق هدب ىلع للسيل ابودنم

 عم اليك ةيماح تيلسو اهرازوأ برحلا تعضو كانهو ءارهز

 ناهثع ىلإ اهب مضو نامرد مآل لسرأ ىذلا ىزازع كب جرف اهدئاق

 ىزازع جرف قذحلا ارظنو روفرادل ًآريمأ نيمت ىذلا ىثيعنلا وناج

 هيلإ سانلا برقأ نم راص ىنح ريمآلا كلذب لصتا هئاهدو
 ةوق نع ةراسع تناك ىتلا ةيدادمالل ًادئاق نيع ًاريخأو هنمأو
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 . ةجاحلا تقو شويجلا دامنال ريماألل ةمزالم امناد نوكت ةطايتحا

 .ناك ىأ كاذ ذإ ريمآلا ىلإ بسن ىذلا يزازع كب جرف دبش دقو

 : ةيدبملا ءارمأ نم ريمأك وهو ةيتآلا بورحلا ء نايثع جرف ١ ىعدي

 ةدانش حراك ىذلا روفلا دنجو ةيدبملا دنج نيب اراد ةعقاوءا٠

 . هشيج ددبنو لتق ىذلاو وموق همحر مودقملا

 ةيدهلا دنج نيب شافلا بوتج ىف ىري ىداو ةعقاوءا»»

 ددبف ضرق مهاربا فسوي نراطلسلا ةدايقب روفلا دنجو
 كردأ هتكحلو ةرم لابج ىلإ ناطلسلا مزهو روفلا دنج

 .ه ١.ع ةنس ىف لتقو

 رشافلا ةنئيدم فرط ىف الاش لبج ىف ةزيمح وبأ ةعقاو ب »

 .م اوم. ةنس ىف

 مه 1.5 ةنس دوبلا ةنيدمب دمحا دومم ريمألا ىلع ةيداهجلا درت «؛»
 . مهب لثمو ةدوثلا ءامعز لتقو نيدرمتملا حامج سبك دقو

 روفراد بره اماث راد دما دومم ريمآلا عم ازغءهد

 .ه م09 ةنس ىف

 .ه ١960 ةنس ىف ةمتملا ةعقاو«<ه

 تددبيو دأ دومم ريمالا اهف رسأ ىلا ةيصطع ةعقاو ءالو

 . ريخآلا مهتفلا ىف هشويج

 3 ىدبيملا ةفيلخ أهف مزه ىلا ها زعلوب ةنس ف ىررك ةهقاو «مد



 -وؤوال

 مهنم _1داكه شيج نايعأ نم ةسمخ مهتاف هعابتأب نظلا ءىم ناك

 اوتق وى صأو هلق ىلع ةرماؤملاب ىزأازع كب جف

 : مهءامسا كيلإو ه +١ ةئس رخاوأ ىف رشافلا ةنيدمب

 . عامجوبا ديسلا لضف ء؟د . ىزازع كب جرف ءرد

 . خيشلا ساأملا ء4» . سنوي هللا لضف «#»

 ش .سقف ديسلا ريخ «هود

 لوبكلا راقو ىزازع كب جرفب هللا حمج دقلو اذه

 هنم ىرت كناف مرهلا ن:رس هغولب نع اغرق نابشلا ةقاشرو

 لئالسج نم ةيدهلا بورح ىف هلو ةمهلا ربكو ةماقلا لادتعا

 دعب ىرصملا شيجلل مس هتيلو . باحتالا ىلإ وعدي ام لامعألا

 امو » لئاقلا ناحبس نكلو هشاعمب بلاطو نامرد مأ لالخا

 <٠ .٠ تومن ضرأ ىأب سفن ىردت امو ادغ بسكت اذام سفن ىردت

 () لصألا ىوائرب . ىزاجح كي ملاص ماقهمئاقلا «هد

 م السك ىف بيتتم“ ةيماحلا انادنموق ىثثابكي ةبترب اذه ناك

 ىجاونم ىف اهنم لئاصف دسجوتو .ايرحن ىف ةروبشم ةليبق وُيْرِب ()
 رانسةريرجو نافدركو روفراد دالب نم ريثك ىفوأمدق ىادوةصاعهشي مأ برغ

 بلغت تحج ونزلا اونكاس مهنأ الإ ريم ىلإ مبلصأ ىف نويوانريلا عجري .اهريغو

 مهنأو مهفونأ ةماقتسا مدعو مبسو ور رعش ةدوعج لدتا ىسالخلا رصنعلا مهف
 نوسباي مومالسالافمهنيدامأ ةيرعلا ميف ىثالتت تداكو ةيمحيأ ةنلب نوملكتي

 . ديوجتلا لعل نيديجما ءارقلاو ءابقفلا نم ريثك مهفو . هب داقتعالا ىف
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 ىكاوح موطرخلا ىلإ اينم داعو رصحل ةيرومأمب ماق مث . انفلسأ

 اذ لخحا هحر ريزلا نأ كاذ ذإ فداص دقو ه وو. ةنس

 متفب اهل دبعتو رصم ةموكحلا اهنع لزانتو روفراد بونج ىف تاقيزرلا

 )١( لازغلا رحبل ريدم لوأ كب ىلالبلا هلتق ريظن اهل ةيضرتك روفراد
 هيلع معنأو طرشلا اذه اشأب ليعامسا ويدخلا ومس لبقف

 ويدخلا نأ الإ ةناخبجلاو دوتجلا ضعب هلدصأو ةيوكبلا ةترب

 اشاب بويأ ليعامسا ىلإ 1 رعوأف كب رييزلا صالخا ىف كش ناك

 ةيرصملا تاوفقلا ضعبي مايقلا ىف عرسي نأب نرادوسلا رادكح

 ركفي نأ لبق امل كب ريزلا لالتحا رثأ ىلع ابلخديل روفراد ىلإ
 أاشاب بويأ ليعامسا ماق اذلف كانه ةلقتسم ةموكح ليكشت ىف

 ىثابكبلا هققارف نافدركو رانسو موطرخلا ىف ةدو جوملا ةطروألاب

 روفراد ىلإ اشاب بويأ ليعامنا لخد دقو ىزاجح ىدتقا ملاص

 ىهو تايريدم سمخ ىلإ ملقالا مقو اهالتحا دعب ةضغ ىهو
 اك .اكشو .اقنش مأو . لكلكو هباك كو . ارادو . رئافلا

 اريدم نيعو . ماقمئاقلا ةبتر ىلإ ىزاجح حلاص قر كانهو انفلسأ

 ناكو . ميلقالا دم ىنونجلا فرطلا ىف عفت ىلا اراد ةيريدل

 هنبا ةدايقب اشاب ريبزلا عابتأ نم لئاقم 1؟... ءاهز كانه معي

 رحب ىف ميقت اهنكلو ونرب ىلإ ابلصأ ىف عجرتةليبق الالب ىلإ ةبسن ىلالبلا ()
 اشاب ليعامسا ومس ىلإ اكشو رصمل اذه بهذ . ىادوب همشب مأ ةنيدم ا
 ويدخلا وعم هحنف روف راد حتفي هل ديعتو روفراد ناطلس نيس ناطاسا ن

 . كانه رييزلا هلتق دقو روفراد لالتحا كلذب هل دبل اريدم هنبعو يناثلا ةنرل



 مسيو ا بم
 ةموكحلا ىلع ًادجاو ناكو ًاروهتم ًاشئاط ًاباش تناك ىذلا كب ناملس

 لوصف مامتال ةدوعلا هيلع تبأو رصمل هدلاو تعدتسا ىثلا ةيرصملا

 لارتاجلا مودق هغلب ذإ كلذك وه اننيو . روفداد ىف هتياور

 ىلع هطابض عم رمآف رشافلا ىلإ اهنمو اراد ىلإ اشاب نودرغ

 فحزلا ةلصاومو اراد ةيماح ىلع ءاضقلاو اشاب نودرغ لايتغا

 محلا راثتسالاو روفرادب لالقتسالاو ىرخالا تايريدملا ىلع

 ةموكحلا رطضي ىّتح اه نيفظوملاو طابضلا لك لاقتعاو اهف
 ًايخ رثكأ ناطباض هعم ناكو نادوسلا ىلإ هدلاو ةداعإ ىلا ةيرصملا

 قاعيملا نيسح ديعسلاو هرقنع رونلا اهو هنم آركف بقثأو

 ريخآلا بتك وعري مل الو هئادع نع فكلا ىف هيلإ احصق

 هرذحي اراد ىلإ هقيرط ىف اشاب نودرغ لارنجلا ىلإ ايرس ًاباتك

 بتك كانهو راجتلا نم لجر عم هب ثعبو ةرماؤملا ذه رش

 دادعتسالاب هرمأي اراد ريدم ىزاجج كب ملاص ىلإ نودرغ لارنجلا
 هب ةحتفم ميسظع روسب ةطاحم تايريدملا تناكو . ءىراط ىأ عفدل

 كلذي طيخحيو معفدم هب جرب هلم ةيواز ىلعو لغازملا

 دونجلا طالخأ نم ةيماح كانه دجوتو قع قدتخ روسلا

 دازو ماكحتسالا لوخد عنمو دادعت سالا ىف ريدملا ذنخأف ةيرصملا

 ىأر امو . لاومألا ةيابجل ةقرفنلا دونجلا عدت ساو تالوقهرقلا

 ًايونم ناك ام دايفتت نع اومجحأ ريدملا صرح ةدش نورمآنملا

 نأش ىف هلو اسضرلا ةيانب هلم لارئجلا لباق دقو . لسق نم
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 امأ . اهناييبل ةرورض ىرأ ال لويذلا ةفاض ةصق ةرمآؤملا كلت

 نأ ىلإ اراد ريدم بصنم لغشي لزي ملف ىزاجح كب حلاص
 . اراد ىف ه 8١م ةنس ىلاوح هالوم ةمحر ىلإ ىفوت

 لحج ىلع فقا مل . ىروسندلا اغأ ناجرم ىئايكبلا +

 .ةاورلا نم دحاو ريغ ىل ركذ ام ىجنز هنأ الإ هلصأو هتدالو

 ىرصملا ملعلا عفرو م 180١ ةنس ىف ركب ليومص ريسلا راض الو

 ةديدع طقت ىف ءاوتسالا طخ طروأ رشن وركدنك ةنيدم ىف

 كلت تيقبف قيقرلا ةراحت عنمل اهريغو ىدامأو ودالو ةيقيفوتلاك

 ميهاربا دبع ىف اذكو اشاب نودرغ لينواوكلا دهع ىف طقتلا

 ناجرم ىثايكبلا ناك ريخالا دبع ىفو اشاب نيمأو اشاب ىزوف

 ةساير وكرم ىه ىلا ودال ةيمماحل انادنموق ىروسندلا اغا

 نافدرك ةيريدم لع ىدلا بلغت الو . ءوتسآلا طخ ةيريدم

 ىواسكرك هللا مرك ريمألا ةدايقب ايظع ادنج بدتتا ه 1.1 ةنس ىف

 لازخلا رحب يتيريدم ىف كاذ ذإ ةثوثبملا ةيرصملا تايماحلا حايتجال

 رحب ليخد ىتح اكش قيرطب ريمآلا كلذ راسف . ءاوتسالا طخو

 ةشواتم دعب كيب نتبل اهريدم رسأو ه ١م.إ ةنس ىف لازغلا

 ىف ىماش نع دعيبت ىتبلا كيبمور غلب ىتح اقرش لغوأو ةطيسب
 ادنج ذفنأ كانهو . دحاوو ليم ةئام ًابرغ لبجلا رح ىلامش

 ةمسبرأو ةئاع فاجرلا نع دسعبت ىلا ىدامأ ةطقن عاسضخال

 فحز ىروسندلا اغأ ناجرم ىثابكبلا عمس المو . اليم نيرشعو



 ٠ ةددش ْ

 هفصن كرت نيرطش هدنج مق ىدامأ ةطق ىلع ةيدمللا ةاعد

 دام ال ىناثلا فصتلاب راسو ودال ىف ةيريدملا ةمصاع ةياجل

 رطخ نع امر ابلإ لوخدلا .رم نكمت دقو . ىدامأ ةيماح

 برحلا تمادو للملا اهروتعيال ةمهب اهنع عافدلا ىلوتو امل نيرصاحلا

 طساوأ ىلإ ه )#.و نس بجر لئاوأ نم نيقيرفلا نيب الامس

 ةءاربجلاب نورقملا صرحلا كلذ نع انغرو هو#م.و ةنس ناضمر

 ةيرصملا دونجلا ةكوش دضخ نم اونكمت نييودملا نأف مادقألاو

 مهئادعأ تافوذقم نم لياو تحت ةونع ىدامأ قدنخ لوخدو

 دمي ىبموط ىلإ اهنم رارقلاو ىدامأ ءالخا ىلإ هورطضا ىتح

 نمو لتقو ىموط ىف اغأ ناجرم ىئئايكبلا كردأ دقو ةمهم رئاسخ

 ءىج ىتح جر بعك ىلع لمحو هسأر زحو ةيرصملا دونجلا نم هعم

 رسخآ ىف ىدامأ ىلإ ءاج ىذلا ىواسكرك هللا مرك ريمألا ىلإ هب

 ىتح ىنأاتلا ىناتك ىلإ رظنلا ةداعاب اومركتو اذمه . اهرصح مايأ

 نابلس كب دمحخ ماقمئاقلا ةيسنج نع تلق ىتأ هب متدجو اذإ

 ىنارورسلا قياشلا ه ١ ىباروسلا قباشلا » ىلإ اهوحلصف «

 كعب ١ تكن

 ةلاسرلا 19+ ةنس سرام ه خراشب انيلإ بتكح مث

 ب ابصن كاهو ةتآللا

 .نامزلا ىف ةاورلا فالقخاب ةرابخا ىل قيس ىالوم

 تع دقو . جامحلا كب ركب وبأ ماقمئاقلا امم ىفوت نيذللا ناكملاو
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 ةيراحم ف لق هنأ هب نيقراعلا هتاطب نم دعحاو ريغ نم ارخآ

 . نيتياورلا ىدحإ ىف 5-5 تركذ ا هوم.و ةنس كلشلا

 خدت ١١ تت

 لضافلا ةرضح نم 19969 ةئس روتكحا و خيراتب انءاجو

 قيرط لنوع ةينألا ةلاسرلا ناتبل ةسعبي دأادح ىدقا ردتكسا

 : ةجايدلا دعب ىه اهو انترئاد نواعمشاب

 ريمتس ىه خيرات مارمهالا ةديرج هتركذام تأرق

 كيسكحلملا ىف ةيرصملا ةينادوسلا ةطروألاب قلعت أامع ووسع هئس

 رك اوس ىف )م4918 ةنس وحن ًامدختسم تنك نأ امو . اهناعفأو

 ىثابكي ةبترب ةطروآلا هذه طابض دحأ لع نيحلا كاذ ىف تفرعت

 ( ءامندقلا طايضلا نم نيريثك دنع فورعم ) نو فج لع ىعدي

 ( هطروأ ىج ١١ نظأ ) ةينادوسلا طروألا ىدحاب ًاقحلم ناك

 هنع اوفرعت نسرأ مترضح مش اذإو . ةيئانلا دالبلا كلت ىف هب

 . عيخلا دلع

 هنو تى

 رصنلا فيس كب ىد مح ةزعلا بحاص ةرضح ىلإ انتكف

  .نرادوسلا حتف اورضح نيذلا ىرصملا شيجلا طابض راسبك نم
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 ىئابكحلا موحرملا نرع ةتامولعم ائيفاويل ًاقباس ةزبجلا ريدمو

 1و7 ةنس ريفقون لوأ خيراتب انيلإ لسرأت نروفج ىدقا ىلع
 -: قأيام

 ىدنفا ىلع ىثابكبلا موحرملاب صاخلا ميباطخ ّىكإ] لصو

 قأ ىف صخلق هنع ةيصخشلا قتامواعم امأ . ىواكلشلا نوفج
 ىرصملا شيجلاب ىراوسلا ةمدخ ىلوخد لوأ ىف ةرم لوآل هتلباق

 ناكو نادوسلا عاجرتسا ةلحخخ انق امدنع افلح ىداوب 9495 ةنس

 .ةينادوس ةطروأ ىج ١؟ ىف غاصلا ةبترب تقولا كلذ ىف وه

 نكحي مل هنأ عم « ةينادوسلا وبا ٠ بقل هيلع نروقلطي اوناكو

 انس مهريكأ حجرالا لع فراك لب ةبئر نيننادوسلا طابضلا ربكأ اهتقو
 ىلع نيينادوسلاو نييرصملا ركاسعلاو طابضلا بواق ىلإ مهحأو
  .نرعع رداون نايحألا ضعب انل ىوري ناك هنأ ركذأو . ءاوسلا

 سأرتي اكاد تاكو ىراوسلاب انك 1١مل كيسكملا ةلمحب هتمددخ

 ىلا باملالا تالافتحاو ( قادوسلا صقرلا ) ةكولدلا تالفح

 دالبب ةلمحما عم انمدقت ىف انعم لظو . ةينادوسلا طروألاب ماقت

 كانهو ىئابكبلا ةبترث قرت دق تناكو ربرب انلغد ىّح نرادوسلا

 لإ قوتو  نوفج ىدقا ىلع اهلالخ ىف ضرم ةدم شبجلا ماقأ

 الافتحا همئأع شيجلا لفتحاف . ومو ةنسس رخاوأ ىف هلا ةهحر

 ةديملا قالخالا رم هيلع ناك اهل اعيمج هيلع انزحو اماع ايركسع
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 ريسخلاب هنوركذي ءامدقلا هؤانبأو هناوخا لاز الو . ةئسحلا ةريسلاو

 هيلع تلصح هتايح .رع رصتخم ناي اذ ه عمو هيلع نومحرتيو

 -: وهو . ءامدقلا نينادوسلا طابضلا دحأ نم

 نوفج ىدنقفا ىلع ىثابكبلا موحرملا ةايح خيرات
 ىرصملا شيجلا طايض نم

 1811 ةلنس هدوشقب ينروفج ىدنفا ىلع موسحرملا دلو

 ًارفت ىرصملا شيجلاب قحتلاو ةيرجم و990 ةنس وأ ةيداليم

 ةمدخلاب رمتساو هو؟هم ةتنس وأ م1841 ةنس حالسلا تحت

 ريياوطلا نم ىرصملا شيجلا رم روباط عم لسرأ ىتح حالسلا تحت

 . اشاب ديعس موحرملا معنلا ىلو دبع ىف كيسكملا برح ىلإ ةينادوسلا

 معنأو رصم ىلإ ةروكذملا ةوقلا تديعأ كيسكملا برح ءاهثنا دعبو

 موسعا دبع قرقلا نقلا ف يزال ذمة ةدقور جمع
 موحرملا ىلوت ىح شيجلا ةمدخ ىف رمتساو اشأب ليعامسا

 . لالتحالا دبع ءاج نأ ىلإو اشاب قيفوت

 بسح ىرصملا شيجلا ميظنت راص نادوسلا طوقس دصبو

 ةطروأ ىج ٠١ ىف ايناث امزالم نوفج ىدنفا ىلع نيعو ىلاحلا ماظنلا

 تجرخ ةنسلا هذه ىفو 1م480 ةنس نكاوس ةبحي ةينادوس ةداهب

 ىدتتا ىلع زاتما دقو . هنقد نايثع تاراغ درا ةطرواألا هذه

 . لوأ مزالم ةبترل قرت اذهلو ةعقوملا هذه ىف



 ل ؟١#«ن اد

 ةينادوس ةداب ةطروأ يج +١ ىف ىثابزوي ةبتر ىلإ قرت املو

 بحاص ناك ثيح ةطروألا وبأ مسا هيلع قلطي ناك نك اوس

 عم تابوعصلا لك ىهن فنراكو قادوسلا دنجلا عم ةنسح ةسايس

 . ةيضرم ةقيرطب رك اسعلا

 ةنيدم متفل ىرصملا شيجلا ققار 1411 ةنس سرام ىفو

 اركذ ليفنرج ريسلا نرم لأن ةنيدملا متق ءاهتا دعبو ركوط

 ةطروأ ىج ١١ ةوق نض افلح ىلا لفت 9499 ةئس ىفو . انسح

 ىو ىساغأ لوقغاص ةبتر ىلا قرت ١موه ةنس ىفو ةينادوس ةداي

 ةينادوس ةداب ةطروأ ىج +٠ كرم ةنادموق ذفتا ومو+ ةنس

 ىَح افلحب قيو نادوسلا عاجرئسال القند ةلمل شيجلا مايق دنع

 زكرم لقت 1مو4 ةنس ىفو . 1844 ةتس القد ةنيدم حوتف

 ةمحر ىلا فوت مث ىثايكب ةبتر ىلا ىقرتو ربرب ىلا ةروكذملا ةطروألا

 اهو روكذ نيثا دالوأ ةمبرأ نع 4١و ةنس ةياهن ىف هالوم

 اهنم تيفوت دقو ةبقرو ةديمح اهو ثانأ نيتنثاو نيسحو نسح

 . نآلا ىلا نامرد مأب اولاز الف ءابحألا هدالوأ امأ . ةقر
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 نم ىدقا نيدلا ريخ ىلع ىئابكبلا ةرضح _.مم ائءاجو

 ىنآألا باطخلا شاعملا ىف نآلاو نادوسلاب اوناك نيذلا طابضلا
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 : ةجامدلا دعب وه اهو

 اشاب ىلع دم نع ريمآلا ومس ىلإ قامولعم ىدبأو فرشتأ

 : قادوسلا طاضلا

 لش نادوسلا ىلاهأ نم هلصأ اشاب ىلع دم نإ

 اشاب سوملا مشخو كملا كب ملاصو نامع ىدننا دمو كب روتلا

 ةيقيادثلا نم وه نم مهف لب ةدحاو ةلبيبق نم اوسيل مهنكلو مهريغو

 قرت [يماظن ًاطباض ناك اشاب ىلع دمجو ةلقاندلا نمو ةيلعجلا نمو

 ١١4 ةنس موطرخلاب تنك املاح ةدحاو ةرم هتيأر إو نادوسلا ىف

 هذهب مايضنالل رانس ةيماح ىلإ موطرخلا نم تبجوت اهدعبو ةيرجم

 اشاب فوؤر دم نادوسلا ماح تقولا كلذ ف فناكو ةيريدملا

 أاشاب ىلع دمع ىقر هلدب نادوسلا رادككح اشاب ترودروغ رضح الو

 ةوزفغ وأ ةيرومأم ىلإ لسرأ الك ناك هنوكل ةريشك بتر ىلإ

 ىدبمتملا ةروث تماق املو . ايظع ًاحاجن فداصي ناك ايلا بلدتي

 ىو. ىالاريلا ةبتر غلب ىنح هاقر نادوسلا رادكشل نرادوسلاب

 هضشيحي لزنو نافدركو ضيبألا طقسأ ىدهتنلا ناك هسفن تقولا

 هعمو اهنقو كب ىلع دمحج رادنكجلا لسرأف اهرصاحو موطرخلا ىلع

 سنمخو لتاقم فال1 ةسمخ نييماظنلاو قزوبشابلا ركاسع نم

 قياضو مهب رفاسو هجرخ ىنأ ةمجاهلل ذالوفلاب ةحفصم رخاوب

 ىناوطلا ىلع ءالتسالا نم نكمت نيموي دعبو ارحصو ر ودعلا



 لل قتال اا

 . ريثك عمج ودعلا نم لتق امدعب همامأ نم هجرخ وبأ رفو

 ةءافلحلا ةهقاو

 هذبم رادكحلا هلسرأ فيرجلا نم كب لع دحم ةدوع دعب

 ديلا خيشلا دالوأ اهب ناكو ةيافلحلا ةبج ىلإ ةيناث ةرم ةوقلا

 لالفقلا نم مهدنع ناك ام ىلع ركاسمعلا تلوتساو ةريثك رئاسخب
 هاقلتو ءاوللا ةيترب رادمكحلا هيلع معنأف ًارفظ عجرو اهريغو

 . هتدوع نيح مارك الاب

 زارح ىنأةمهقاو

 .رم اورف ةعاطلا ىلإ ابلهأ وعدي لصو املو ركاسعلا نم فالآ

 ىثاوملاو لالغلا نم اهف ام دونجلا تيبق هوبراح ملو هبجو

 ملو عجرو سنخلا هرخاوب ةنوؤملا هذه نم _.رحشو ىثبحلا نبلاو

 . هقيرط ىف ءىث هفداصي

 .نزنروفليعلا ةعقاو

 ةسمخ هممو نوفليعلا ىلإ اشاب لع دمع رادكحلا لسرأ

 نم رثكأ اوناكو همم اوبجوت نيعوطالا نم ريثكو ىدنج فالآ



 هاو -

 هعم ناكو بسكلا لجآل موطرخلا ىلا بأ نم مهعيجو ركاسعلا

 ىف هولبافقق ةاصعلا ىلع مجمو لدانص ةسمخو رخاوب سخ ًاضبأ

 لتقو ةيماح ًآران ركاسعلا مهئاصأ الو مظع تاب رمآلا لوأ

 نابض مأب اوقملو ىوضم خيشلا عضو او ريك ددع مهم

 تفتودروغ ىلإ تاراصتتالا تلصوو همم ىذلا شيجلاب داعو

 . هترابمب بحجيأو اب رسف

 ركاسعلاو كلذب فتكي مل-ةمقاولا هذه ىف رصتتا امل

 اودامف نابض مأ ىلإ سيساوج لسرأف بعتلا مم ةياغ ىف تناك

 لاجرلا نم ليلق ددع ىف ديلا خيشلا نأب ابنك هوريخأو
 فرط ى#رم اوناك سيساوجلا نأ رهاظلاو فلآلا غلي ال

 دمح نآل . ناك دقو ركاسعلا رارثغا كلذب ههصقو روكذملا خيشلا

 لخد ىتح ودعلا رثأت, ةلخلاب ماقو سيساوجلا مالك عمس اشاب ىلع

 نم هيلع جرخ نيدكلا طسوت امدنعف انيك هل لمع ودعلا ناكو ةباغلا
 القق اهف ودعلا نخنتأو شطب دشأ ةلملاب شطيو هئارو نمو همامأ

 ناكرأ كلذكو هتباد ىلع نم لزن كلذ دئاقلا رظن الو ًاحذو

 ىلامأ ابعبتي ةداع هذهو اولتق ىتح ضرالا لع اوسلجو هبرح

 ول هنآأل ةعاجشلاب اروهشم وأ اسيئر ناك نم اصوصخ نادوسلا
 هذه تعقو دقو اديدش اراع هتليبق لهأ هريمل كلذ ريغ لف
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 لتقق دقف هتزنم تطقسأو نودروغ دنع ائيس اعقو ةعقاولا

 ةيضاق ةبرض تام ةعقاولا هذهو ليلقلا الإ هرم ٍش و سشجلا

 . هللعأ ام لك اذهو . موطرخلا ىلع

 ةبان سيئر عبس كب دوم ذاتسالا ةرضح انيإ بتكحو

 : هصنام ةجايدلا دعب #١9 ةئس ربمسيد 7١ خيراتب قيزاقزلا

 مإرهألا ةديرحب عتمملا 1 وس لاقع دئاز فنش تأرق

 هذه عوضوم ىنلفش دقلو كيبكملاب ةيرصملا ةقرفلا نع
 ىرظن هيلع عقوام ممأ ناك دقو اهرابخأ تيصقتو ام انمز ةلملا

 كب ودرايلا+ موحرلل رصم ةلجع ابع بتك ام

 معلطا دق وعم نأ أ و دادعأ ةدع ىف >بنع ل' طور ماع

 ىف اضيأ ةلحلا نع ةذبن اشاب كنهرس موحرملا بتك دقو . هيلع

 ريرقتو ةذبن ىلع اضيأ تعلطا دق تنكو . راحبلا لود هباتك

 ( ةصفلفع 5دعغ 8 آمنتك ناعما ) فلؤم فابهنع بتك

 نكي ل الو . ( 1:6ورماع ءأ اوصقتا 8 ) باتكلا مسا و

 . هنأثي مومسل ةباتكلاب ردابأ مل كاذ اذإ ىدي لوانتم ىف باتكلا

 1 كومسل اذه تبتك دقف اريخأ هيلع ترثع دقو امأ

 لاسراب فرشلا ىل فراك هيلع متعلطا نأ قبس دق نكي ىل اذإ

 . مومس ىلإ باتكلا



 اء

 ىذلا ريخالا باتكلا انيلإ لسري ىرأ هترضح نم انبلطف

 ىركاسل ( اشاب ليعامساو رصم ) وهو هباطغ رخآ ىف هيلإ راشأ

 نع هب درو ىذلا لصفلا هنم اننرعو هلاسراب لضفنتف فتوبرتوأو

 ىلا ةكرعملا ددصي وهو ؟و07 ص ىلإ 7و9 ص نم ةطروآلا هذه

 اهانركذ دقو ١م ةنس ريوتكا» ىف نييكسكملا نيبو اهني تبشن

 -: لصفلا اذه برعم كاهو باتكلا اذه نم و١ ةحفصلاب

 زورك اريث داوق سيئر هب ثعب ىذلا ليصفتلا ريرقتلا واخنال

 .نم 1858 ماع ريوتكا »+ ةمقوم نع ةيسنرفلا ةموكحملا ىلإ

 ةطابر نم ةينادوسلا ةطروآلا ايف هتربظأ ام ىلع ءانثلاو حدملا

 نم هب تماقام ردقي ىرأ ىننرفلا دئاقلا امد امم ةلاسبلاو شأجلا
 قيلعتلا نع ىنغت تارايعب هنوديو هرد ق قح ةمقوملا هذه ىف لامعألا

 ب لاق . اهنأش نم ىلعتو آريثك اهفرشتو

 حراب احابص ةعباسلا ةعاسلا فو 188 ةئس ريوتكا ” ىف

 5016320 داديلوسلا امميم زورك ارث ةطخم ىداعلا راطقلا

 ةعبس مهم ًايدنج ١ راطتلا ذه ةسارحب موقي .تزاكو

 (') ةعبسلاو ةهانالعو لبتالا رزج ةراحن _رمم لوآلا كوابلا نم

 : ءالؤه ءامسا كيلإو ةيرصملا ةنادوسلا ةطروآلا نم نورخآلا

  شواجلا ةداءزب ةعبسال ةينام مهنأ كب ودرايلج اهفلؤمل رصم ةلجم ىف )0(
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 ةلمصفلا سئرو لوألا ىدنجلا مرلط“ تبق

 ىدنج  نادوس موتأ

 » نمحرلا دبع مهاربا

 : هللا دبع دمت

 3 دم رع

 : لع دم

 ىرخأو نيرفاسلل تابرع نم ًافلؤم راطقلا تاكو

 فناكو نيعبرأ ناكف ىلاهآلا نم نرفاسملا ددع امأ ةعاضبلل

 : ددعلا اذه نيب نم

 . بناجالا ىالأ ىف ةطروأ سيئر 36. 116 هييبجيل ويسم

 ىطولا نيسدنبملا كولب نم مزالم 88. 5ع ررش وسمو

 0:تملءاهنمع بولداوج ىلاهأ نمو

 برح ىف نأث مزالم 31. 8هدناءهةنااع ليانتوي ويسمو

 ( اليرج ) تاراقلا

 ةيديدخلا ككسلا ريدم 88. 1!الممو زنويل ويسمو

 ةيديدحلا كأكسلا ىسدنهم سيئر 3. 5:35 كنرف ويسمو

 داديلوسلا سق 31. 53011 ىنإايقأس ويسمو

 .٠ دالوآلاو ءاسنلا نم ريك ددعو



 تاو د

 نيب حوارتت ةعرسب 16264 ايرازيت ىلإ اهجتم راطقلا ناكو

 هل لاقي عضوم ىلإ لصوو ةعاسلا ىف ارثم ويك )+ و

 هضرع قيرطلا ثيح [1.هنت3 لع 12 2ناواه اتسيئر الود امول

 شارحالاب نيبناجلا نم ةلاجلا لابجلا حوفس نيب اييرقت راتمأ ةعبرأ
 راطقلا قاوس مل ليدنعو رعو نحتم ابف ناكو ةفيثكحلا ماجالاو

 راغب ةوق لوح لالا ىفو اهنكامأ ._.رم ةعوزنم نابضقلا ضعب
 ارئاس ةينه رمتسا هتمرب راطقلا نأ ريغ فلخلا ىلإ عوجرلا الواحم

 تابرعلا ذئدتع تطقسف هريس ةعرس ةوقب اعوفدم هقيرط ىف

 . ةئثراكلا هذه ثودح عقدي نأ دحأ عطتسي مو لوألا

 ىناج نم ةدش قدانلا قالطا ىود ةظحللا هذه قو

 زبح ىف نكحي ملو لفسأ ىلإ ىلعأ نم تاقلطلا هاجتا .:اكو قيرطلا
 نيرفاسملا نم صقشو ةرطاقلا قئاس حرج نيمجاملا ةيؤر ةعاطتسالا

 لزن ناك نم لك تابرعلا ىلإ عوجرلاب عرسأ كلذ رثأ ىلعو
 عقوملا صحفيل لزنو عافدلا ةطخ هييجيإ دئاقلا ذفتاو اهنم

 . بنجلا نم ودعلا لع موجحلا ناكمآلا ىف ناك اذإ ايف رظنيو

 راكفالا ةلبلبو لماشلا بارطضالا اذه _:روضغ فو

 حايصو ءاسنلا ةلولو نمو هقيرط نع راطقلا جورخ نم ةثشانلا

 ةعبسلا سوؤر رواسسي ناك ام نيرفاسملا ةئفاك ةريحو دالوألا

 مهفيظو بجاوب مايقلا ىهو الأ ةدحاو ةركف ريغ نيبرصملا
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 مهحابشأ تحال اذإ ءادعألا ىلع نارينلا قالطال اودعتسي نأو

 تابرعلا بناوج نم نوذختم ممو نورظتني اوناكو . تنابو

 ةطابرب ودعلا عم لاتقلا ىف هيف :روكبتشي ىذلا تقولا « مل قوم

 . ىهاتتملا باجيالاو ربظعلا ءانثلاب ةريدج شأج

 هبيجيل دئاقلا ىلع سرا لاجر عيمج رظن عقو امدنعو

 ةدش مغرو ٠ هرماوأ ذيفنتي اوموقيل هوعيبت ةبرعلا نم لزان وهو

 نآل قئاع الب ودعلا عقاوم فاشكتسا .ركمأ ناريتلا قالطا

 فنرال الإ كلذ امو ةكاق نكت مل اهتدش عم نارينلا هذه

 اليكحل نيعآلا نع نيبو حم اوئبلي نأ نيرطضم اوناك نيبكسكملا

 . قدانبلا تاقلط مموحتب بوصت

 ودعلا ىلع موجحلا ةعاطتسالا ىف سيل هنأ دئاقلا ققحت املو

 ابدنج رشع ةعبرالاب فذقف هجول ابجو همجابب نأ دارأ بنجلا نم

 ةناثكلا ىف ةيهانتملا ماجآلاب ةاطغم تناك هذه نكلو تاعفترملا ىلإ

 اوذختاو مهباقعأ ىلع اودتري نأ اورطضاو ابقلست اوعاطتسا اف

 ةكرحلا هله ىروضغ ىفو . مل ةباقو ىرخأ ةرم تابرعلا نم

 تايدنج اضيأ حرجو تيم جرحي هيبييل ناد شوقلا بيصأ

 اوفعاضف نيمجاهملا سوفن ىف ةساخلا زوفلا اذه ثيف . ةراحبلا نم

 دعصي ناك ىلا ةظحللا فو . رقبقتلا نم صال راصو تافلطلا

 قاطب اذه ٍبيصأ دامح لالي ةدعاسب ةبرعلا ىلإ هبيجيل نادنموقلا اهف

 موتأو مردب تيخب عوطت فئدنعو هبحن ىضقو اعيرص رفع ىرا



 ا ل11ا9ال9ااال ةاضولا ا 5

 نارين ةرتفلا هذه ىف امهمحت تناكو دام لالب ىلإ اعجر مث

 بئرو ةماعلا ةدايقلا ررش مزالملا مست ةعاسلا هذه نمو

 مذخآل نويكسكملا اهب موقي موجم ةلواحع لك ىثالت ةقيرطب هلاجر
 16663 ايرجيت ىلإ ديدخلا ةكسلا لاجر دحآ ليستمرا مخ ةونع

 هئقوع ةنادتموقلا ةساير اوللاعيل 7-١7 زوركحارُي للو

 . تادجم لاسرا اهنم اوبلطيو

 نيينادوسلا نم ةل يصف ابلتحت تقولا كلذ ىف ايرجيت تناكو

 هله تناكو ايدنج عه و دحاو طباض نم ةفلؤم نييرصملا

 ىالآلا طابض نم هةتهن4 دوزار ىناثلا مزاللا ةرمإ تحت ةليصفلا

 حابصلا نم هسيساوج هريخأ دق ناك طباضلا ذهو . ىبنجألا

 م.. ىلإ] ؟ه0. نم فلأت نييكيسكملا _.رم اديدع اددع نأب ركابلا

 هتدع ذخأ كلذ ىلعو رافقلا بناوج ىف نوبرضي ابيرقت لجر

 هتييتكب ماق ىثح أبنا اذه هغلبي داكاهف .ىراوطلا ةلباقمل بهأتو

 اتسيقيرالود اموللا رطش هبجو ىلوو اعرسم ةينادوسلا ةيرصملا

 . قيرط رصقأ اكلاس

 ناكو ةرتفلا هذه نوضغ ىف ةرثئاد برحلا ىحر ثرمتساو

 دب الو نييكيسكملا ىللع مهقدانب ماكحاب نوبوصي راطقلا سرح لاجر



 ١و

 مهنا نم كلذ ىلع لدتسيو ةفلاب ًارارضأ ءالؤبب تقحلأ مهنارين نأ

 نرأ بركلاو قيضلا نم مهفوفصي قاح اع اصلخت ارارم اودارأ

 لك نكلو مسجل اممج سرا اولزانيل لبجلا نم لوزنلا اولواحي
 نادوس موتأ وعدملا لتقو . امأت الشف تلشفو ءابه تبهذ مهتالواحع

 . راتمأ ةعضب ىوس هنع دعبيال ناكم ىلا الصو دق اناك مهنم نيلجر

 هتاقلط .ىف ادب ىتح ةعاس نم رثكأ ةراغلا نشي ودعلا لظو

 اذه عمو تادود.م قئاقد دعب تعطقناو تأ ترثف مث صقتلا

 نوكي نأ نم افوخ عافدلا ةطخ ةرئاد نع جرخم نأ ررش ويسم أشي م

 مث صيرتلا امزالم اريسي اتقو لظو ةربدم ةليح نارينلا عاطقنا

 داع نأ ثيلي ملو فاشكتسالل نييلحلا دونملا نم لجر بهذ كلذ بقع

 ىف ببسلاو رابد مهنم قد ملو ميهنكامأ اولياز نييكيسكملا نأ ريخأو

 16زةت ايرجيت ةيماح مودقي مهسيئر او ريخأ نييكيسكملا ةفاشك نأ كلذ

 . نيران نيب عوقولا ءاقتا ناديملا اوكرثو مهلاحر اودشف

 ءادعصلا اوسفنتيو اوحرتسي .ىرأ راطقلا سارحل ذئدنع ىنستو

 ةيملا تكردأف هب ناهتسيال اغلبم رئاسخلا تغلبو نيحورجملا اونواعيو
 قنويل ويسم حرجو ايكسكم احتامو دامح لاليو هييجين دماقلا

 ةريطخ احورج ىدنجو ىليئاس سقلاو ةيديدحلا ةكسلا ةحلصم ريدم

 مهجور نيرفاسملاو دونجلا نم صاختأ ةعستو ليانتوبو ررش ويسم امأو
 لاخلا فو. مهركذ فلس نم حورج نم ارطخ لقأ تناك ظحلا نسحل

 ميمزاي ام لكي اوفعسأو مهحارج تدمضف ىحرجلا ىمأب ماهتهالا راص



 ل

 عسيتلا ناك فصتلاو ةرشاعلا ةعاسلا ليبق ىأ ليلقب كلذ دعبو

 ضعبلاو هلزنه ىلإ ىحرجلا نم ضعبلا لقتو زورك اريف ىلإ اوداع دق
 . ىنثتسملا ىلإ رخآلا

 اورهظأو انسح ءالب ةعقوملا هذه ىف نويرصملا ةعيسلا ليأو

 عضوم عيبا ناكو هعوقو رد نيام شأجلا ةطابرو مزعلاو مزحلا نم

 بنج ىلإ ابنج ميعم نولئاقي اوناك نيذلا ركاسعلاو طايضلا باجيإ

 مهئايث ىلإ همظعم عجري حاجنلا نأ ىف كش ىندأ كلانه نكي ملو

 باطتسملا ءانثاو حدملاب ة ريدللا ةمواقملا كلت مهتمواقم ةدلشو

 ددع نأ كلذ دمب تدرو ىلا تامواعملا نم مضتا هنأ اصوصخ

 . سرافو لجار نيب لجر م.. ءاهز ناك نييكسكملا

 ةبتر ىلإ لوآلا ىركسعلا مردب تيخم قرت ةعقوملا هذه دعبو

 هللا ديع دمحو ىرعرلا دبع ىهارباو نادوس موتأو ىئاننوأ

 حمم بلط مدقت كلذ قوفو لوأ ركاسع اوقرت دمخخ رمعو

 . ىركسعلا ماسولا نادوس موتأو مردب تيخ

 .٠ ماع سرام لوأ ىف نيماسولا نبذه الف احنم دقو

 دانيل نسر
 ءاضمالا

 لاشرام . ه

 ابازيروأ ىف ىاسلا نادنموقلاو ءاوللا لارتج : رظن

 ءاضمالا

 _لرويسمود

 1814 ةنس سرام ؟6 ىف زورك اري ًاريرحت



 اولضفت نيذلا ماركلا نيبتاكلا .الؤه ركحشن اتإو اذه

 نيصنب تالسارملا هذه باب متخنو ةفاسلا مهأمولعمب انافاومب

 عئاقولا ةديرج ىف امييلع انرثع ىنيزلا اشاب جرف موحرملا نع

 - امه اهو ةبرصملا

 ريمسيد و خيراتب همج مقر ةيرصملا عئاقولا ددع ىف ءاج

 :  هصئأم ملمع ةنس

 كب ىييزلا جرف ولتزعع ةرضح ىلإ ىالأريمأ ةبتر تبجو
 هأ : ةكاتلا ريدم

 م امالؤ ةنس ويام ١غ خيرات م١١ مقر ددعلاب ءاجو

 -: هصتام

 ناك ىذلا ىنيزلا كب جرف ولتزع بانج ةربرب ةظفاحم نيعت

 ها . ةءدابجلا ىعدوتسم نم

 ىالأريمأ ةبتر لان هنأ فرعي نييمسرلا نيصنلا نيذه نمو

 هانركذ اك ال ةليوط ةدمب ةيبارعلا ةروثلا لبقو ليعامسا وريدخلا دبع ىف

 ناك ال هلين نأ نم باتكلا اذه نم ال4 ةحفصلاب اتباس هنع
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